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Mål og økonomi er opdelt i en række politikområder. Politikområderne afspejler de delområder, som By-
rådet og fagudvalgene har opdelt sin opgaveløsning i. 

Under det enkelte politikområde fremgår de mål der er på området og som udgør rammen for de politiske 
prioriteringer. De politiske mål er udviklingsmål og beskriver, hvor der skal udvikles nye initiativer eller 
ske en udvikling af kommunens drift. 

Målene er delt op i overordnede politiske mål og konkrete politiske mål. De overordnede politiske mål er 
retningsgivende og afspejler de længerevarende intentioner på området, mens de konkrete politiske mål 
er handlingsorienterede mål, som muliggør opfølgning – dvs. de er målbare og indeholder formuleringer 
om, hvilke indikatorer der skal være til stede for, at målet kan siges at være indfriet.  

Derudover er der under hvert politikområde – hvis relevant – beskrevet følgende: 

 Serviceniveauer 

 Befolkningsudvikling 

 Ny lovgivning 

 Nye initiativer (tabel 1, udgår hvis der ikke er nogle) 

 Budget 2018-2021 (tabel 2, opdelt på funktioner) 

 Aktivitetstal 

 Nøgletal 

Der er udarbejdet tabeller, der overordnet beskriver budgettallene i 2018. Som udgangspunkt er alle tal i 
1.000 kr., medmindre der står noget andet. Det medfører også, at der kan ske afrundinger i tabellerne, 
så del tal ikke altid kan summeres nøjagtigt til en total.  
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Kære læser.  

 

Et flertal af Byrådet har indgået aftale om budget 2018-2021 og vedtaget budgettet ved 2. behandlingen 
med fokus på vækst og udvikling. Bag budgetaftalen står 15 ud af Byrådets 19 medlemmer. Det er med-
lemmerne fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Radikale Venstre, 
Dansk Folkeparti, Havdruplisten og Venstre. Uden for budgetaftalen står Grundejerne og Liberal Allian-
ce. 

Der er uændret serviceniveau i budgettet på trods af øgede udgifter til ældrepleje som følge af stigende 
ældrebefolkning. Udgiftsstigningen kan rummes i budgettet, fordi der samtidig er faldende udgifter til 
overførselsudgifter grundet flere i beskæftigelse og færre flygtninge. 

Jeg er glad for, at der er vedtaget et budget, som sikrer en fortsat udvikling af Solrød kommune, der ba-
serer sig på en drift i balance og en økonomisk ansvarlig anlægsplan, der både sikrer investeringer til 
gavn for fremtidens kommune og en tilfredsstillende kassebeholdning. 

I budgettet er blandt andet prioriteret udbygning af dagpasningsområdet, folkeskolerne, ældreområdet 
samt fritid og kultur, ligesom der er reserveret midler til udvikling af Solrød Center og Havdrup Bymidte.  

Der tages med budgetaftalen hul på en fortsat udbygning af Solrød Kommune med arealet ved Cordoza 
og Børnehave Allé i Havdrup. 

Budgetaftalen er også startskuddet til processer, der bl.a. vil inddrage borgere og foreninger i lighed med 
den vellykkede proces, der har været med ”Vi hjerter Havdrup” i udviklingen af Solrød Center, udbygning 
af Solrød Idrætscenter og etablering af ”Stranden Hus”. 

Mål og Økonomi er Solrød Byråds årlige budgetdokument. Her fremgår de politiske fastsatte mål og ser-
viceniveauer, fordelt på 11 politikområder. Under hvert politikområde fremgår de økonomiske rammer, 
der er afsat til området. Budgetaftalen for 2018 kan læses under ”Samlet Økonomi” på side 7 - 12. De 
ændringer, der er indarbejdet i budgettet, fremgår under de enkelte politikområder under overskriften 
”Nye initiativer i budget 2018-2021”. 

 

Jeg ønsker dig god læselyst! 

 

Niels Hörup 
Borgmester 
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Byrådets vision: 

Vi skal være en dynamisk kommune – det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet. 

En velfungerende kommune: 

 Med orden i økonomien. 

 Med gode rammer for borgere og erhvervsliv. 

 Med aktive borgere, der tager ansvar. 

 Hvor alle tager ansvar for natur, miljø og klima. 
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Solrød Byråd vedtog den 9. oktober 2017 kommunens budget for 2017-2021. Et flertal af Byrådet bestå-
ende af Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Havdrup Listen, 
Radikale Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 24. september 2017 aftale om budget for 2018 og ind-
gik den 6. oktober 2017 tillægsaftale til aftale om budget 2018. Uden for aftalerne står Grundejerne og 
Liberal Alliance.  

Aftale om budget for 2018 

Indledning 

Aftaleparterne har indgået en budgetaftale om budget 2018-2021. Budgetaftalen tager udgangspunkt i 
Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2018-2021, der blev behandlet den 18. september 2017, hø-
ringssvar til budgetforslaget og administrationens tekniske ændringsforslag, der vil fremgå ved budget-
tets 2. behandling i Byrådet. 

De sidste grunde i Trylleskov Strand er solgt, og der er også snart udsolgt i Havdrup Vest. Befolknings-
tallet stiger hastigt i Solrød Kommune i takt med de nye boliger er klar til indflytning. Sammensætningen i 
befolkningen er også under forandring, og der kommer flere ældre. På sigt vil de erhvervsaktive borgere 
udgøre en faldende del af befolkningen, samtidig med at der fortsat er flere børn i Solrød end på land-
plan (målt pr. indbygger). Ændringerne i befolkningssammensætningen er indarbejdet i budgettet via af-
satte demografipuljer, ligesom der er afsat en ekstraordinær vækstbudgetsikkerhedspulje på 4 mio. kr. 
årligt.  

Byrådet bestilte i budgetaftalen for 2017 en analyse af muligheder for fortsat udbygning af Solrød Kom-
mune. Administrationen præsenterede analysen på budgettemadagen i juni måned. I budgetforslaget er 
medtaget udstykning af Børnehave Allé i Havdrup og Cordoza. 

Budgetforslaget afspejler vækst og udvikling og indeholder uændret serviceniveau på trods af, at der er 
øgede udgifter til ældrepleje som følge af den stigende ældrebefolkning. Udgiftsstigningen kan rummes i 
budgettet, idet der samtidig er faldende udgifter til overførselsudgifter grundet flere i beskæftigelse og 
færre flygtninge, ligesom der kommer knap så mange børn i de kommende år, som det var forudsagt i 
befolkningsprognosen sidste år.  

Genudbud af driften af Plejecentret Christians Have har givet lavere priser på plejepakkerne og udbud af 
fritvalgsleverandør til hjemmeplejen har givet lavere timepriser. Princippet fra Christians Have om, at den 
private udfører og den kommunale udfører har den samme økonomi til rådighed, indføres også i hjem-
meplejen. 

Aftalen sikrer en fortsat udvikling af Solrød Kommune, der baserer sig på en drift i balance og en øko-
nomisk forsvarlig anlægsplan, der både sikrer investeringer til gavn for fremtidens kommune og en til-
fredsstillende kassebeholdning. 

Den langsigtede økonomiske balance er et vigtigt mål for aftaleparterne, men de befolkningsmæssige 
ændringer medfører imidlertid, at driftsbalancen er under pres i overslagsårene. Samtidig er der en ud-
ligningsreform på vej. Historisk set er erfaringen for de sidste 20 år eller mere, at det har haft betydelig 
negativ konsekvens for Solrød Kommunes økonomi, når der er blevet ændret i udligningssystemet. I ly-
set af dette fastholdes skatteprocent og grundskyldspromille i 2018. 

Det økonomiske udgangspunkt for budget 2017-2020 

De økonomiske rammer 

De økonomiske rammer for kommunens budgetlægning er udstukket af økonomiaftalen mellem Rege-
ringen og KL. Økonomiaftalen for 2018 indebærer stramme rammer for såvel service- og anlægsudgif-
terne, og en del af udbetalingen af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne samlet set overholder de 
aftalte rammer.  

Aftaleparterne er enige om, at der afsættes en budgetsikkerhedspulje på 9,2 mio. kr. svarende til 1% af 
servicerammen samt en vækstbudgetsikkerhedspulje på 4 mio. kr. til udgifter som følge af befolknings-
væksten på områder, der ikke er dækket ind af de afsatte demografipuljer. Dermed kan det bedre hånd-
teres, at der eventuelt kommer uforudsete udgifter og forbrug af opsparede midler. 
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Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering af skat, udligning og tilskud 

Solrød Kommune er en vækstkommune med stor befolkningstilvækst, og det betyder også større skatte-
indtægter. Der kan opnås en bedre balance i kommunens økonomi via merindtægter ved selvbudgette-
ring frem for budgettering efter det statsgaranterede skattegrundlag. Budgetforslaget til 1. behandlingen 
tager derfor udgangspunkt i selvbudgettering af skat, udligning og tilskud.  

Regeringen har i Økonomisk Redegørelse, august 2017 nye skøn over udviklingen i dansk økonomi. 
Generelt er billedet højere skøn for væksten, herunder BNP.  

Administrationen har genberegnet prognosen for skatteindtægterne i 2018 ud fra de nye vækstskøn og 
de selvangivne indkomster i 2016. Konklusionen er, at der er en gevinst netto ved selvbudgettering på 
19,9 mio. kr. i 2018 og en forventet udgift til efterregulering i 2021 på 0,9 mio. kr. Aftaleparterne er enige 
om, at der anvendes selvbudgettering i budget 2018. 

Serviceudgifter 

Aftaleparterne tager følgende initiativer i forhold til budgetforslaget til 1. behandlingen: 

Solrød – en kommune i vækst 

Solrød Kommune er en kommune i vækst. Der kommer mange nye borgere, samtidig med at de ældre 
borgere bliver ældre. På trods af dette er serviceniveauet uændret, og der sker ingen nedskæringer. Der 
er reserveret penge til den demografiske udvikling i de kommende år, så der er taget højde for dette i 
budgetbalancen. I budget 2018-2021 er der afsat demografipuljer inkl. aktivitetsbestemt medfinansiering 
af sundhedsvæsenet for 9,6 mio. kr. i 2018 stigende til 45,1 mio. kr. i 2021. 

Digitalisering 

De senere år er både udfordringerne med og kravene til it-sikkerhed steget betragteligt. Kommunerne 
oplever stadig flere forsøg på sikkerhedsbrud udefra, samtidig stiller den kommende EU-person-
dataforordning betydeligt større krav til kommunernes datasikkerhedsniveau end nogen sinde før. Disse 
udfordringer øges ligeledes med stigningen i antallet af trådløse netværk og trådløse devises. For at 
imødekomme udfordringerne samles opgaverne fremadrettet således, at der gås fra administrativt it til 
total-it i Solrød Kommune, og sikkerhedsindsatsen forankres endvidere i Den Storkøbenhavnske Digitali-
seringsforening. Budgettet er således løftet med 2,6 mio. kr. 

Staten har hidtil givet tilskud til digitale læremidler. Tilskuddet på 323.000 kr. bortfalder fra 2018. Da det 
fortsat er vigtigt, at der investeres i digitale læremidler, fastholdes den økonomiske ramme til dette. 

Nedbringelse af sygefravær 

I den seneste trivselsmåling fra 2015 tilkendegiver 25% af medarbejderne, at de er udfordret i forhold til 
problemer med bevægeapparatet, og op til 45% af alle længerevarende sygdomsforløb kan relateres til 
problemer elle sygdom i muskler/skelet. Aftaleparterne er enige om at afsætte 300.000 kr. til forsøg med 
deltidsansættelse af fysio-/ergoterapeut til forebyggende arbejde foreløbigt for en 2-årig periode med 
henblik på at nedbringe sygefraværet.  

Akutteam på sygeplejeområdet og mobillaboratoriet gøres permanent 

I forbindelse med etableringen af kommunens akutteam inden for den kommunale sygepleje, er der i 
samarbejde med Køge kommune og Region Sjælland etableret et mobillaboratorie. Projektet tegner suc-
cesfuldt, med stor borgertilfredshed og færre udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet til følge.  

Aftaleparterne er derfor enige om, at Solrød Kommune skal bidrage til en sikring af, at mobillaboratoriet 
gøres permanent, når puljemidlerne er opbrugt i 2018. Tiltaget skal understøtte udviklingen af det nære 
sundhedsvæsen, hvor Solrød Kommune i et tæt samarbejde med de praktiserende læger gerne bidrager 
til at løfte den samfundsmæssige opgave med at behandle borgere i nærmiljøet og forebygge indlæggel-
ser på sygehuset. Akutteam i sygeplejen finansieres af særtilskud på 480.000 kr. 

September er idrætsmåned i Solrød 

Aftaleparterne ønsker et øget fokus på idræt, bevægelse og motion. Det øger sundheden, men skaber 
også livskvalitet og socialt samvær. September skal være den måned på året, hvor kommunens borgere 
er ekstra meget i bevægelse, og hvor flere motiveres til at melde sig ind i foreningerne. Hvordan det spe-
cifikt skal udfoldes skal afklares i et tæt samarbejde med foreningerne, og her skal omfanget og niveauet 
fastsættes. 
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Samtidig vil aftaleparterne prioritere midler til, at foreninger, skoler og SFO'er kan gå sammen om at in-
troducere børn i indskolingen til foreningernes brede idrætstilbud. I samarbejde med foreninger, skoler 
og SFO'er skal der laves et intro-sportsforløb for børn til de mange forskellige idrætstilbud i det lokale 
foreningsliv. Finansiering til forløbet findes gennem de afsatte puljemidler i Folkeoplysningsudvalgets ini-
tiativpulje til partnerskaber mellem skoler og foreninger. 

Styrkelse af erhvervsområdet 

Aftaleparterne er enige om at understøtte den positive erhvervsudvikling i Solrød Kommune. Efter-
spørgslen efter arbejdskraft i de enkelte brancher vil fortsætte, som den har gjort de seneste 10 år, og 
der mangler faglærte. Aftaleparterne vil have erhvervslivet ”ind i grundskolen” i Solrød Kommune, et for-
løb som der er taget hul på med Partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri. Endvidere vil aftaleparterne 
via dannelse af flere netværk understøtte det lokale erhvervsliv. Det styrker økonomisk vækst, udvikling 
og private arbejdspladser. Der afsættes 100.000 kr. til dækning af udgifter til drift af netværk m.m. 

Udarbejdelse af temaanalyser 

Aftaleparterne er enige om at afsætte 950.000 kr. til at understøtte udarbejdelsen af temaanalyserne, der 
er en del af denne budgetaftale. Midlerne skal anvendes til ekstern bistand m.m. i forbindelse med bl.a. 
undersøgelse af juridiske og styringsmæssige udfordringer.  

Reduktion af vækstbudgetsikkerhedspulje 

Aftaleparterne er enige om at medvirke til overholdelse af økonomiaftalen og reducerer derfor vækstbud-
getsikkerhedspuljen fra 6 mio. kr. til 4 mio. kr., så ændringsforslag kan finansieres.  

Anlægsbudgettet 

Anlægsplanen indeholder nødvendige anlægsprojekter som følge af befolkningsvæksten. Kapaciteten på 
dagtilbudsområdet udbygges. Bølgen ved Solrød Idrætscenter udvides og Lindebo i Havdrup flytter til ny 
integreret daginstitution i Havdrup Vest. Udearealer ved Munkekærskolen færdiggøres og Havdrup skole 
får nye og forbedrede faglokaler. Udbygningen af Plejecentret Christians Have er klar i slutningen af 
2018. Derudover fortsætter helhedsplaner for bycentre, renovering af bygninger og veje, ligesom der er 
afsat midler til Kystsikring og højvandslukke. 

Klimasikring af Taastrupvej ved Jersie Mose og Condozaparken 

I forbindelse med det kraftige regnvejr søndag den 17. september 2017 blev Taastrupvej ved Jersie Mo-
se og Cordozaparken endnu engang oversvømmet. Dette er uholdbart, idet vejen er en vigtig vejføring i 
Solrød Kommune. Aftaleparterne afsætter derfor 800.000 kr. til klimasikring, så fremtidige oversvømmel-
ser kan undgås. 

Udbygning af idrætsfaciliteterne ved SIC 

I budget 2018-2021 er der i alt afsat 28 mio. kr. til udvidelse af eksisterende idrætsfaciliteter med 1200 
m2. Konkret er der afsat 8 mio. kr. i 2019 og 20 mio. kr. i 2020. Aftaleparterne er enige om, at det vil væ-
re formålstjenligt, at der allerede i 2018 igangsættes forprojektering af de nye idrætsfaciliteter i tæt sam-
arbejde med de berørte foreninger. Formålet er at sikre en tæt og god dialog med brugerne omkring de 
konkrete behov til udformningen. Aftaleparterne er derfor enige om at flytte 500.000 kr. fra 2019 frem til 
2018. 

Bidrag til overholdelse af anlægsrammen og finansiering af anlægsprojekter i budgetaf-
talen 

Der er en samlet ramme for kommunernes skattefinansierede anlæg på 17 mia. kr. i 2018. Aftaleover-
holdelsen koordineres i regi af KL i den faseopdelte budgetlægning. Den foreløbige opgørelse i KL-regi 
tyder på en risiko for overskridelse af anlægsrammen. Aftaleparterne er derfor enige om, at der flyttes 1 
mio. kr. fra 2018 til 2019 på Havdrup skole, etape 2 og Ny integreret institution i Havdrup (Ny Lindebo) 
og Havdrup Vest, salg af grunde etape 5 på 370.000 kr. udgår, idet udgifterne kan finansieres inden for 
de øvrige afsatte rådighedsbeløb. Der er således samlet et fald i anlægsudgifterne i 2018 på 2,37 mio. 
kr. og en stigning i anlægsudgifterne i 2019 på 2 mio. kr. På den måde finansieres anlægsprojekterne 
ovenfor og der bidrages samtidig til overholdelse af den aftalte anlægsramme mellem Regeringen og KL. 

Den aftalte omfordeling rykker ikke ved de planlagte ibrugtagningstidspunkter. 
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Særlige politiske fokusområder i 2018 

Som forberedelse til budgetlægningen 2019-2022 har aftaleparterne aftalt følgende særlige politiske fo-
kusområder:  

Vi vil styrke dagtilbudsområdet og øge andel af pædagoger 

Dagpasningsområdet er under forandring, og et bredt flertal i Folketinget har indgået forlig på området – 
ja nærmest reform, som man så det på Folkeskoleområdet for nogle år siden. Intentionerne er at styrke 
den faglige kvalitet i dagtilbuddene gennem bl.a. at få flere uddannede pædagoger ind i de kommunale 
dagtilbudstilbud. Samtidig skal de kommunale dagtilbud give forældrene en større fleksibilitet. Aftalepar-
terne ønsker at tage hul på opgaven med at få flere faguddannede ind i vores dagtilbud, hvilket kan ko-
ste flere penge, som er givet godt ud. Et stærkt dagtilbudsområde er godt for børn, familier og fællesska-
bet. Aftaleparterne er enige om på sigt at udvikle dagpasningsområdet og igangsætter et analysearbejde 
af den kommende lovgivning, der udmønter aftalens indhold. Analysen skal munde ud i forslag til styrkel-
se af dagtilbudsområdet, hvor de økonomiske konsekvenser er beskrevet. 

Ældreområdet er i fokus 

Aftaleparterne prioriterer en værdig ældrepleje højt, og vi er inde i en god udvikling i Solrød Kommune. Vi 
har fået implementeret værdighedspolitikken i praksis hos vores borgere, indført klippekortordning og 
igangsat udbygning af Plejecenter Christians Have. 

Denne positive udvikling vil aftaleparterne fortsætte med følgende tiltag: 

Akutteam på sygeplejeområdet og mobillaboratoriet gøres permanent 

I forbindelse med etableringen af kommunens akutteam inden for den kommunale sygepleje, er der i 
samarbejde med Køge kommune og Region Sjælland etableret et mobillaboratorie. Projektet tegner suc-
cesfuldt, med stor borgertilfredshed og færre udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet til følge.  

Aftaleparterne er derfor enige om, at Solrød Kommune skal bidrage til en sikring af, at mobillaboratoriet 
gøres permanent, når puljemidlerne er opbrugt i 2018. Tiltaget skal understøtte udviklingen af det nære 
sundhedsvæsen, hvor Solrød Kommune i et tæt samarbejde med de praktiserende læger gerne bidrager 
til at løfte den samfundsmæssige opgave med at behandle borgere i nærmiljøet og forebygge indlæggel-
ser på sygehuset. Akutteam i sygeplejen finansieres af særtilskud på 480.000 kr. 

Mad til ældre borgere 

Der er afsat en statslig pulje med det formål at iværksætte projekter, der skal være med til at gøre den 
mad, som den ældre borger får leveret i hjemmet, mere indbydende og appetitlig. Disse projekter løber i 
perioden 2017 til 2020. Der vil forhåbentlig som resultat heraf åbne sig nye muligheder for måden, man 
kan producere, emballere, transportere og anrette maden på, som kan give et mere indbydende måltid, 
der både er ernæringsrigtigt, smager og dufter godt, som samtidig er indbydende og smagfuldt, når ma-
den genopvarmes. Aftaleparterne vil nøje følge med i disse projekter med henblik på at forberede det 
næste udbud af mad til ældre borgere i 2019. 

Personlig pleje i weekenden til visiterede borgere undersøges nærmere 

I budgetaftalen sidste år blev der givet mulighed for et ekstra bad, hvis der er mere end 3 helligda-
ge/weekenddage i træk og ved særlige lejligheder, hvor der eksempelvis er fejring af en særlig familie-
begivenhed. Aftaleparterne ønsker en analyse af mulighederne for at øge serviceniveauet, herunder 
hvilken effekt dette vil få på de ældres livskvalitet samt de økonomiske konsekvenser. 

Udnyttelse af mulighederne ved Østre Strandvej – ”Strandens Hus” 

Stranden er et vigtigt aktiv i Solrød Kommune, og der er mange borgere, som anvender Stranden til sport 
og aktiviteter. Der har været efterspurgt bedre faciliteter. Aftaleparterne er enige om, at der igangsættes 
en temaanalyse, der beskriver muligheder for at fremme selvorganiseret idræt ved Østre Strandvej og 
forbedring af de grønne områder ved Stranden. Det skal belyses, hvad der skal til for at skabe ”Stran-
dens Hus” og konstruktion for inddragelse af interessenterne. ”Strandens Hus” kan også indgå i dagt il-
buddenes tilbud og være et udgangspunkt for besøg på stranden.  

Inddragelse af flere interessenter i udviklingen af Solrød Center 

I 2018 igangsættes en proces, hvor borgerne inviteres til at deltage i udviklingen af Solrød Center, her-
under i forhold til vurdering af fremtidige anvendelsesmuligheder ved trafikpladsen (”Fyrtårnsprojektet”) 
og bibliotekets funktion i centret. Biblioteket kan f.eks. udvikles i retning mod Solrød Bibliotek & Kulturhus 
med rum og faciliteter til nye kulturaktiviteter for børn, unge og voksne. De omkringliggende udearealer i 
bibliotekshaven, og bibliotekspladsen kan udvikles og aktiveres, så der bliver mulighed for, at kulturaktivi-
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teter kan finde sted både ude og inde og samtænkes med centrets udvikling. Udviklingsinitiativerne skal 
realiseres ved ansøgning af fondsmidler, bibliotekets egne driftsmidler, bevilling fra kommunens pulje til 
udvikling af Solrød Center og realiseres etapevis over en 4 årig periode. 

”Vi hjerter Havdrup” - Trafikvurdering Havdrup 

Realisering af projektet ”Vi hjerter Havdrup” støtter Aftaleparterne op om, og ser frem til projektets gen-
nemførelse. Projektet indebærer en omlægning af trafikken. Aftaleparterne er enige om, at gennemføre 
en vurdering af trafiksituationen samt sikker skolevej fra Havdrup Vest, når omlægningen er gennemført 
med særlig fokus på vejføring Havdrup Centervej – Skovvej, og at der gennemføres det nødvendige til-
tag til at sikre en optimal trafikafvikling.  

Svinget i Gl. Havdrup skal trafiksikres 

Aftaleparterne ser frem til, at der med de afsatte kr. 450.000 i budgettet kan ske en trafiksikring af det 
utryghedsskabende sving i Gl. Havdrup, og glæder sig over at en privat lodsejer har medvirket positivt til 
dets mulige gennemførelse. 

Grønne områder, legepladser og fællesarealer i kommunen – Gør Solrød Smukkere 

Attraktive grønne områder, legepladser og fællesaktiviteter er vigtige for befolkningens trivsel, og det 
skaber større tryghed, når områderne åbnes op.  

Inspireret af de gode erfaringer med Idrætsanlægsfonden – med op til 80% medfinansiering fra Solrød 
Kommune - er Aftaleparterne enige om at reservere provenuet fra 1. fase af salget af ejerandelene i 
HMN til kvalitetsløft af legepladser, grønne områder og fællesarealer i kommunen. Nærmere konstruktion 
og samspil med grundejerforeninger, borgere m.m. vil blive belyst, herunder afklaring af afgrænsning og 
momsregler ved samfinansiering. 

Digitalt kompetente børn og unge – i dagtilbud, skole og fritidstilbud 

Den teknologiske udvikling og udbredelsen af den går til stadighed hurtigere. Det er derfor vigtigt, at vo-
res børn og unge opnår en grundlæggende teknologiforståelse, IT-kompetencer og digital dannelse. Af-
taleparterne ønsker derfor, at børn og unge i Solrød Kommune er digitalt kompetente. Udviklingen af 
børn og unges digitale dannelse og kompetence ser aftaleparterne som en del af den kommende dan-
nelses- og læringsstrategi for 0-18 år og som en del af udmøntningen af ”Retning og mål for folkeskoler-
ne”. Aftaleparterne ønsker at følge arbejdet med disse strategier. 

I relation til ønsket om at understøtte og udvikle de unges digitale kompetencer, skal der ligeledes i ana-
lysen undersøges muligheden for, at fritidstilbuddene også motiverer de unges kreativitet og fællesskab 
gennem nye digitale teknologier, hvad enten det er at lave musik, film, udvikle og anvende spil m.v. Fol-
keskolerne og biblioteket kan også bidrage i denne analyse og i udarbejdelse af forslag til ny retning for 
det kommunale fritidsområde. 

UngSolrød og Musikskolen  

Begge institutioner leverer kvalitetstilbud til vores unge, som er vigtige i både et dannelsesperspektiv og i 
tilbudsviften til den gruppe borgere. Efterspørgslen på disse tilbud har været faldende, men der er be-
grænset viden om hvorfor. Det er aftaleparterne nysgerrige over at finde svar på, hvorfor aftaleparterne 
ønsker en analyse af, hvorledes denne udvikling kan vendes, samt få undersøgt synergieffekter ved at 
se tilbuddene i en sammenhæng. Det skal samtidig undersøges, hvorledes den fysiske placering af klub-
tilbuddene kan tilskynde de unge til anvendelse af tilbuddene. 

Cordoza-projektet – et fyrtårnsprojekt  

Aftaleparterne ser gerne, at det nye område i Cordoza bliver et fyrtårn. Det skal være ”fremtidens bære-
dygtige boligbyggeri” og fungere som en byport fra syd mod Køge Nord station og det område, der rejser 
ser dér. Den nye bydel skal indeholde innovative løsninger som fx el-biler, solceller og jordvarme. 

Fremme cirkulær økonomi og bæredygtighed 

Solrød Kommune arbejder vedvarende på at understøtte den cirkulære tankegang med at omdanne af-
fald til ressourcer. Affaldet skal i langt højere grad genanvendes, og derfor skal mængderne af affald til 
genanvendelse øges. Den nuværende kontrakt om afhentning af affald udløber den 31. august 2019.  

Aftaleparterne ønsker at fremme cirkulær økonomi og bæredygtighed og fremrykker derfor affaldspla-
nens initiativer med at øge genanvendelsen af komposterbar organisk dagrenovation til 2018, så dette 
kan indgå i forberedelserne af udbud i foråret 2019. Endvidere ønsker Aftaleparterne, at Solrød Biogas 
A/S indtænkes i dette arbejde, hvor også FN´s 17 bæredygtighedsmål kan indgå. 
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Kunststofbane i Havdrup 

Der er et ønske om kunststofbane i Havdrup. Aftaleparterne ønsker at få undersøgt mulighederne for 
placering af kunststofbane i Havdrup og herunder undersøge mulighederne for medfinansiering via 
fonds- og puljemidler. 

Tillægsaftale til Aftale om budget for 2018 

Parterne er enige om, at den indgåede aftale af 24. september 2017 om budget 2018 indeholder de rigti-
ge prioriteringer og sikrer en robust og bæredygtig økonomi i Solrød Kommune med fremgang og udvik-
ling.  

Aftale om budget for 2018 respekterer KL’s faseopdelte budgetmodel i forhold til de aftalte nationale 
økonomiske rammer. Derfor har borgmesteren en mulighed for at medvirke til, at kommunerne overholde 
de indgåede aftaler om kommunernes økonomi 2018. KL’s bestyrelse har anmodet om, at alle kommu-
ner ser på mulighederne for at bidrage til at komme i mål. 

Tillægsaftalen er alene indgået med henblik på, at Solrød Kommune bidrager til, at de 98 kommuner 
overholder den indgåede økonomiaftale. Aftaleparterne har aftalt, at Solrød Kommune bidrager med ne-
denstående forslag, der mere en opfylder den befolkningsmæssige andel af udfordringen: 

Bidrag til overholdelse af servicerammen 

I budgetaftalen var aftalt en reduktion af vækstbudgetsikkerhedspuljen fra 6 mio. kr. til 4 mio. kr. Der afta-
les en yderligere reduktion på 250.000 kr. 

Bidrag til overholdelse af anlægsrammen 

For at bidrage til overholdelse af anlægsrammen er det aftalt, at følgende projekter flyttes fra 2018 til 
2019: 

Projekt Beløb 

Havdrup Vest – vejanlæg etape 3 2.224.000 kr. 

Havdrup Vest – vejanlæg etape 6 767.000 kr. 

I alt  2.991.000 kr. 

Baggrunden for udskydelse af projekterne er, at byggeriet af almene boliger i Havdrup Vest er blevet 
min. ½ år forsinket, hvilket er baggrunden for at færdiggørelse af slidlag og vejanlæg først gennemføres i 
2019. 
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Økonomisk råderum 

24,6 % i kommuneskat, 20,95 promille i grundskyld og selvbudgettering af skat og tilskud.  

(netto i mio. kr.) 2018 2019 2020 2021 

  
    

Indtægter: 
    

Skatter -1.319,2 -1.310,6 -1.372,1 -1.469,8 

Udligning 171,8 112,4 113,8 171,8 

Tilskud -61,2 -49,6 -44,7 -39,7 

Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) -46,5 -46,5 -46,5 -46,5 

Tilskud til nedsættelse af skat fra 2016 til 2017 -0,8 -0,8 -0,4 0,0 

Indtægter i alt -1.255,9 -1.295,1 -1.349,9 -1.384,3 

      

Udgifter     

Serviceudgifter (servicerammen) 924,3 935,6 942,2 949,4 

Serviceudgifter (undtaget servicerammen) 70,1 73,7 75,8 76,9 

Overførselsudgifter 224,4 225,3 226,2 226,3 

Pulje til pris- og lønregulering 0,0 28,8 58,6 89,6 

Renter 0,0 0,0 0,2 0,6 

Udgifter i alt 1.218,8 1.263,4 1.303,1 1.342,8 

  
    

Budgetbalance (- = overskud) *) -37,2 -31,7 -46,8 -41,5 

Afdrag på lån 16,6 17,0 17,5 18,0 

Finansielt råderum (- = positivt råderum) *) -20,6 -14,7 -29,3 -23,5 

      

Skattefinansierede anlæg (udgifter) 72,6 83,9 49,4 12,6 

Skattefinansierede anlæg (indtægter) -33,0 -11,2 -9,0 -9,0 

Christians Have 3. etape boliger 49,8 0,0 0,0 0,0 

Pulje til pris- og lønregulering 0,0 1,9 2,3 0,9 

Brugerfinansieret område 0,4 3,8 0,5 0,5 

Pulje til pris- og lønregulering 0,0 0,1 0,0 0,0 

Finansforskydninger 38,2 5,5 6,5 7,2 

Lånoptagelse -78,4 -7,0 -7,0 -7,0 

      

Nettotræk på kassebeholdning **) 28,9 62,4 13,5 -18,3 

*) – foran beløb = overskud 
**) – foran beløb = forøgelse af kassebeholdningen 
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Udvikling i kassebeholdning  

(netto i mio. kr.) 2018 2019 2020 2021 

     
Samlet kassebeholdning - primo 193,1 164,2 101,8 88,3 

Samlet kassebeholdning - ultimo 164,2 101,8 88,3 106,6 

 
    

Brugerfinansieret område (affald) - primo 6,1 5,7 1,9 1,3 

Brugerfinansieret område (affald) – ultimo 5,7 1,9 1,3 0,8 

 
    

Hensættelse arbejdsskade - primo 6,3 7,0 7,7 8,3 

Hensættelse arbejdsskade - ultimo 7,0 7,7 8,3 8,9 

 
    

Disponibel kassebeholdning - primo 180,7 151,4 92,2 78,6 

Disponibel kassebeholdning - ultimo 151,4 92,2 78,6 96,9 

Måltal kassebeholdning – ultimo *) 47,1 47,2 47,5 47,6 

- Foran tal = negativ kassebeholdning  
’) Måltal udgør 3 % af brutto drifts- og anlægsudgifterne 

Driftsbudget 

 (i mio. kr., 2018 pris- og lønniveau) U/I 2018 2019 2020 2021 

  
 

        

SERVICEUDGIFTER  N 994,4 1.009,3 1.018,0 1.026,3 

          

SERVICERAMME N 924,3 935,6 942,2 949,4 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 219,2 218,8 217,7 219,2 

2. Teknik og miljø U 59,2 59,0 58,9 58,9 

  I -4,0 -3,8 -3,8 -3,8 

3. Kommunale ejendomme U 57,3 57,7 57,9 58,7 

  I -1,4 -1,3 -1,3 -1,3 

4. Administration, borger- og erhvervsservice U 109,2 108,4 107,1 107,9 

  I -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 

Familie- og uddannelsesudvalget N 378,1 381,1 382,3 381,0 

5. Udvikling og læring for børn og unge U 383,6 387,1 388,3 387,0 

  I -79,4 -79,4 -79,4 -79,4 

6. Det specialiserede børn- og ungeområde U 76,2 75,6 75,6 75,6 

  I -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 327,0 335,7 342,3 349,3 

7. Beskæftigelse og social indsats U 42,6 40,6 40,1 40,0 

  I -2,5 -1,9 -1,8 -1,8 

8. Det specialiserede voksenområde U 85,2 84,2 83,5 82,9 

  I -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 

9. Sundhed og ældre U 199,8 209,5 217,1 224,8 

  I -20,5 -19,1 -19,0 -19,0 

10. Kultur og fritid U 25,5 25,4 25,4 25,4 

  I -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 
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 (i mio. kr., 2018 pris- og lønniveau) U/I 2018 2019 2020 2021 

UNDTAGET SERVICERAMME N 70,1 73,7 75,8 76,9 

Familie- og uddannelsesudvalget N -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 

6. Det specialiserede børn- og ungeområde U 0,0 0,0 0,0 0,0 

 I -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 72,1 75,7 77,8 78,9 

8. Det specialiserede voksenområde U 0,0 0,0 0,0 0,0 

 I -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 

9. Sundhed og ældre U 85,3 88,9 91,0 92,0 

  I -11,1 -11,1 -11,1 -11,1 

      

OVERFØRSLER N 224,4 225,3 226,2 226,3 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

3. Kommunale ejendomme U -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

 I 0,0 0,0 0,0 0,0 

Familie- og uddannelsesudvalget N 3,8 3,8 3,8 3,8 

6. Det specialiserede børn- og ungeområde U 7,3 7,3 7,3 7,3 

  I -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 

Social-, sundheds- og Fritidsudvalget N 220,8 221,7 222,6 222,7 

7. Beskæftigelse og social indsats U 293,1 292,1 291,4 291,3 

 I -72,3 -70,4 -68,8 -68,6 

  
 

    

BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER N 0,4 3,8 0,5 0,5 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 0,4 3,8 0,5 0,5 

2. Teknik og miljø U 22,1 25,6 22,3 22,3 

  I -21,8 -21,8 -21,8 -21,8 
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Anlægsbudget 

Skattefinansierede anlæg 

Anlæg - Rådighedsbeløb (i mio. kr., 2018-prisniveau) U/I 2018 2019 2020 2021 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget U 18,4 23,8 18,1 4,1 

 I -7,0   -9,0 

Familie- og uddannelsesudvalget U 33,9 42,6 4,3 7,1 

      

Social-, sundheds- og fritidsudvalget U 62,5 8,3 21,5 0,6 

 I  -2,2   

Udstykninger U 7,6 9,2 5,5 0,7 

  I -26,0 -9,0 -9,0  

Skattefinansierede anlæg i alt U 122,4 83,9 49,4 12,6 

  I -33,0 -11,2 -9,0 -9,0 

Skattefinansierede anlæg i alt- netto N 89,4 72,8 40,4 3,6 

Heraf Christians Have 3 etape – boliger U 49,8    

Skattefinansierede anlæg netto ekskl. Christians Have N 39,6 72,8 40,4 3,6 

Den detaljerede anlægsoversigt fremgår under Mål og Økonomi for politikområde 11 Skattefinansierede 
anlæg. 

Der er i økonomiaftalen for 2018, der er indgået mellem KL og regeringen, aftalt at kommunerne maksi-
malt må budgettere med xx mia. kr. til bruttoanlæg ekskl. ældreboliger. 

I Solrød er der afsat 122,4 mio. kr. brutto, hvorfra skal trækkes Chr. Have 3. etape boliger, dvs. indenfor 
anlægsrammen er er afsat 72,6 mio. kr. brutto. 

Brugerfinansierede anlæg 

Der er ikke afsat midler til brugerfinansierede anlæg i 2018-2021. 

Økonomisk politik og finansiel strategi for Solrød Kommune 

”Økonomisk politik og finansiel strategi for Solrød Kommune” blev godkendt i forbindelse med 2. behand-
ling af budget 2013-2017, hvor det samtidig blev besluttet, at strategien skal godkendes af Byrådet min. 
1 gang i hver valgperiode. Dette er sket den 15. december 2014. 

I Økonomisk politik fastsættes målsætninger (pejlemærker) i forhold til kommunens overordnede økono-
miske rammer for at tilvejebringe det fornødne finansielle grundlag for at kommunens beslutninger om 
serviceniveauet kan føres ud i livet. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget har i forbindelse med fastlæggel-
se af mål for 2017 justeret formuleringen af nogle af målene. Målene fremgår under Mål og økonomi for 
politikområde 1, Finansiering.  

Økonomisk politik og finansiel strategi indeholder endvidere bemyndigelse til administrerende direktør og 
økonomichef til i forening at træffe beslutninger indenfor principperne i strategien i forhold til placering af 
overskudslikviditet, indgå porteføljemanagementaftaler, afgørelser vedr. afdragsprofil, løbetid, omlæg-
ninger af lån og brug af finansielle instrumenter til pleje af gældsporteføljen, samt bemyndigelse til admi-
nistrerende direktør til at indgå leje- og leasingaftaler, der rækker ud over budgetåret. 
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Befolkningsprognose  

Med udgangspunkt i boligudbygningsplan for årene 2017-2027 er der beregnet en befolkningsprognose 
2017-2027. 

Boligudbygningsplanen tager udgangspunkt i forventningerne til boligudbygningen i Solrød Kommune 
de kommende år, specielt for Trylleskov Strand og Havdrup Vest. I forventningerne indgår de planer der 
ligger, og det udbygningstempo der skønnes realistisk på det nuværende tidspunkt.   

I beregningen af befolkningsprognosen indgår en række demografiske forudsætninger, som f.eks. fra - 
og tilflytningsmønstre, fertilitet og levealder. Prognosen beregnes ud fra adresseudtræk, og det er derved 
muligt at lave et kort med placering af indbyggerne ud fra diverse kriterier (f.eks. alle 3-5 årige i kommu-
nen som prikker på et kort). For at få et stabilt beregningsmæssigt gennemsnit bygger forudsætningerne 
i modellen på erfaringer med f.eks. fertilitet og flyttemønstre i den 4 årige periode 2013-2016.   

Befolkningsprognosen afhænger af boligudbygningsplanen, og denne er justeret i forhold til sidste år. 
Ændringen skyldes primært at tidsplanen for flere elementer i boligudbygningsplanen er ændret, således 
at antallet af nye boliger for de enkelte år er forskellig fra sidste år. 

Tabel 1: Boligudbygningsplan – antal boliger i Solrød Kommune 

Område 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Havdrup Skoledistrikt 11 65 43 6 6 6 

Munkekær Skoledistrikt 113 323 153 46 10 2 

Uglegård Skoledistrikt 58 49 45 25 2 2 

I alt, Solrød Kommune 182 437 241 77 18 10 

I boligudbygningsplanen er der samme antal boliger pr. år i perioden 2022-27. 

Demografi  

For at sikre en bæredygtig økonomi på sigt, og for løbende at afsætte midler til demografiske ændringer, 
er der afsat demografipuljer på flere områder.  Det drejer sig om ældre-, daginstitutions-, skole og sund-
hedsområdet, hvor der typisk sker større befolkningsmæssige udviklinger. 

De modeller der anvendes til fremregning af demografi er relativt enkle. De baserer sig på et bestemt 
forbrugsmønster i dag, f.eks. udgift pr. elev, barn i daginstitution, antallet af og brugen af ydelser på æld-
reområdet etc.  Udgiften og forbrugsmønstret kombineres med udviklingen i befolkningen, og heraf 
kommer så en forventet udvikling i udgifterne, negativ som positiv. 

Den forventede udgiftsudvikling fremskrives i udgangspunktet lineært.  Dette vil dog ikke altid være til-
fældet, ofte vil en udvikling ske i trin. F.eks. ved udbygning af antallet af ældreboliger / plejehjemsplad-
ser, ændring i antallet af skoler eller daginstitutioner. I sådanne tilfælde vil der komme mer- eller mindre-
udgifter i forhold til det beregnede. Hovedpointen er dog, at der er afsat midler der mere eller mindre af-
spejler de økonomiske udfordringer befolkningsudviklingen giver. 

Ændringen, placeres normalt i en demografipulje, hvorfra der på anfordring (Byrådet) kan frigives til den 
almindelige drift. Puljerne er placeret under Økonomiafdelingen. 
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Opbygning af demografi modellerne 

Demografien beregnes ud fra det faktiske behov i 2016. Ud fra dette beregnes normering og lønsum, der 
normalt er variabel i forhold til efterspørgslen (behovet). Øvrige udgifter vil i udgangspunktet være faste, 
uanset antallet af brugere. 

Den beregnede demografi bliver budgetteret i puljer i det enkelte år. Såfremt budget 2018-2021 ud fra 
disse beregninger skal ændres, bliver ændringerne som hovedregel lagt i demografipuljer. Disse puljer 
kan alene frigives af Byrådet efter ansøgning, eller i forbindelse med regulering af årspladser i daginstitu-
tionerne og SFO. 

Udgiftsbehovet er stigende grundet befolkningstilvæksten og ændring i befolkningssammensætning. Da 
udgifterne næsten udelukkende er serviceudgifter giver det en udfordring for Solrød Kommunes økono-
mi, da det ikke kan forventes at serviceudgiftsrammerne vil vokse i samme takt som det skitserede de-
mografiske pres. Med andre ord vil der fremefter være et betydeligt pres på Solrød Kommunes service-
udgiftsramme, alene på baggrund af den demografiske udvikling i kommunen. 

Tabel 2 – Demografipuljer 

Demografipuljer, hele kr. 2018 2019 2020 2021 

Årspladser, Vuggestuer 315.600 1.998.900 4.103.100 5.050.000 

Årspladser, Børnehaver 504.700 2.523.700 3.701.400 3.925.700 

Total dagtilbud (Pol 5) 820.300 4.522.699 7.804.500 8.975.700 

Årspladser, SFO & SFO2 0 -117.400 -178.900 -112.700 

Havdrup skole 52.500 -153.500 -877.101 -1.012.201 

Uglegårdsskolen 282.400 -333.900 -1.848.000 -2.738.300 

Munkekærskolen 46.200 817.700 1.474.100 1.292.700 

Total undervisning (Pol 5) 381.100 212.900 -1.429.901 -2.560.501 

Frit valg - personlig og praktisk hjælp 1.180.800 3.304.399 5.218.500 7.173.400 

Plejehjemspladser 5.121.000 8.694.800 12.900.100 17.454.400 

Hjemmesygepleje 750.500 1.857.600 2.507.300 3.036.100 

Forebyggende hjemmebesøg 75.500 128.500 180.100 225.799 

Genbrugshjælpemidler 542.200 1.072.600 1.360.301 1.469.201 

Genoptræning 334.200 829.500 1.202.100 1.444.000 

Daghjem 379.500 662.300 928.307 1.164.166 

Total ældre, genoptræning og hjælpemidler (Pol 9) 8.383.700 16.549.699 24.296.708 31.967.066 

Aktivitetsbestemt medfinansiering* 0 3.592.000 5.670.000 6.731.000 

Total aktivitetsbestemt medfinansiering (Pol 9)  3.592.000 5.670.000 6.731.000 

     

Total – demografi 9.585.100 24.877.298 36.341.307 45.113.265 

*Betaling til regionen (serviceudgift udenfor rammen) 
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Familie- og Uddannelsesudvalget  

Demografi i vuggestuer og dagpleje 

Antallet af 0-2-årige er udregnet efter befolkningsprognosen, de fremkomne tal omregnes til et forventet 
børnetal medio året, for at tilgodese fald / stigninger i befolkningstallet i løbet af året.  

Fra 1.april 2017 bliver børnene flyttet fra vuggestue/dagpleje til børnehave når de er 2 år 10 måneder 
gamle. Det er der taget højde for i beregningen af årspladser, således at 2/12 af årspladsbehovet for de 
2 årige er flyttet fra vuggestue/dagpleje til børnehaven.  

Figur 1: Dagpasning, antal 0-2 årige 

 

Der har været en stigning i antal 0-2 årige siden 2016, og udviklingen fortsætter indtil 2021, hvorefter der 
forventes et fald i årene fremover, som det ses i figur 1. 

Pasningen af børnene i kommunen sker med vuggestuer og dagpleje.  Sidstnævnte antages at have 18 
gæstedagplejepladser samt 10 pladser til ”dobbeltbørn”, disse pladser skal tillægges nettonormeringen i 
dagplejen, af hensyn til barsel, sygdom etc.  

Tabel 3 – Årspladser i vuggestuen og dagplejen 

Behov 2018 2019 2020 2021 

Årspladser dagpleje 194 194 194 194 

Årspladser vuggestue 291 307 327 336 

Total 485 501 521 530 

Tilvækst  16 20 9 

Demografi, i 1.000 kr. 316 1.999 4.103 5.050 

Demografi i børnehaver 

Antallet af 3-5-årige er udregnet efter befolkningsprognosen. De kendte børn lægges til befolkningsprog-
nosen, men det antages som udgangspunkt ikke at der vil ske mertilflytning de kommende år. De frem-
komne tal omregnes til et forventet børnetal medio året, for at tilgodese fald / stigninger i befolkningstallet 
i løbet af året. 

Til årspladsprognosen for børnehaver er der tillagt de 2/12 af behovet for de 2 årige børn, da børnene 
flyttes til børnehaven ved 2 år 10 måneder. 
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Figur 2: Dagpasning, antal 3-5 årige 

 

I de næste år forventes der en stigning i antallet af de 3-5 årige, således at der i perioden 2017-24 for-
ventes 128 flere børn, svarende til 17,2 pct. Stigningen er størst i starten af perioden, altså i årene 2017-
20, hvor der kommer 100 flere børn. 

Tabel 4 – Årspladser i børnehaven 

Behov 2018 2019 2020 2021 

Årspladser børnehaven 724 760 781 785 

Tilvækst  36 21 4 

Demografi, i 1.000 kr. 505 2.524 3.701 3.926 

Demografi i skolerne 

På skoleområdet tildeles budget 2018 på baggrund af normeringen fra skoleårets planlægning 2017/18. 
Derudover tildeles et demografibudget på baggrund af forventningen til skoleåret 2018/19. 

Demografibudgettet er forskellen i elevtal mellem indeværende skoleår og det forventede elevtal til det 
kommende skoleår. Det vægtede årsbudget beregnes ved at vægte indeværende skoleår med 7/12 og 
det forventede skoleår med 5/12. Overslagsårenes demografibudgetter er ligeledes beregnet ved at 
vægte skoleårene med henholdsvis 7/12 og 5/12. 

Figur 3: Skoler, antal 6-16 årige 
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Siden 2014 har der været et stabilt antal børn i skolealderen, 6-16 år. I 2017 er der sket en lille stigning, 
og der forventes endnu en stigning i 2019. Samlet set stiger børnetallet med 43 i perioden 2017-19.  

Fra 2019 og i resten af perioden forventes et fald på i alt 189 børn, svarende til 5,4 pct. 

Tabel 5 – De 6-16 årige 

Behov 2017 2018 2019 2020 2021 

Antal børn 3.431 3.425 3.474 3.448 3.428 

Tilvækst  -6 49 -26 -20 

Kilde: Befolkningsprognose 2017 

Tabel 6 – Elevtalsprognose 

Skole/Skoleår 
Planlagt Prognose 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Havdrup 548 555 559 553 565 

Uglegård 1.143 1.130 1.093 1.084 1.031 

Munkekær 859 863 906 903 914 

0.-9. kl. ekskl. specialklasser 2.550 2.548 2.558 2.540 2.510 

Tilvækst  -2 10 -18 -30 

Tal fra Solrød Kommune, elevprognose 

Der er flere faktorer som har betydning for demografiberegningen på skolerne. Antallet af spor på den 
enkelte årgang på den enkelte skole har betydning for økonomien, selvom det ikke altid kan ses ud fra 
det samlede elevtal. Tilgang af én enkelt elev på en skole kan betyde oprettelse af en hel klasse på det 
pågældende klassetrin. Dertil kommer en forskel i antallet af undervisningstimer i forhold til hvilket klas-
setrin eleverne er på, som ligeledes har betydning for økonomien. 

Tabel 7 - Demografipuljer på skoleområdet 

 2018 2019 2020 2021 

Havdrup Skole 53 -154 -877 -1.012 

Uglegårdsskolen 282 -334 -1.848 -2.728 

Munkekærskolen 46 818 1.474 1.293 

I alt, i 1.000 kr. 381 330 -1.251 -2.448 

Demografi i SFO og SFO2 (De 6-13 årige) 

Antallet af 6-13-årige er udregnet efter befolkningsprognosen, og det er sat i forhold til det aktuelle antal 
børn i SFO-ordningen. På denne baggrund udregnes en forventet brug af pladser i de kommende år. 
Som det ses i tabellen nedenfor, forventes der et stabilt niveau i børnetallet i aldersgruppen igennem he-
le perioden.  

Tabel 8 – De 6-13 årige 

Behov 2018 2019 2020 2021 

Årspladser, SFO 964 934 918 929 

Årspladser, SFO2 479 500 520 510 

Total 1.443 1.434 1.438 1.439 

Tilvækst  -9 4 1 

Demografi, 1.000 kr. 0 -117 -179 -113 
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Social-, sundheds- og fritidsudvalget 

Demografi på ældreområdet 

For at kunne håndtere de demografiske forskydninger, oprettes ligeledes puljer indenfor ældreområdet. 
Der er i alle tilfælde lagt forskydninger ind der relaterer sig til befolkningsprognosen, men indenfor æld-
reområdet skal der tages hensyn til begreber såsom ”Sund Aldring” og Innovation. 

Figur 4: De ældre, antal 65-74 årige 

 

Figur 5: De ældre, antal 75-84 årige 
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Figur 6: De ældre, antal 85+ årige 

 

I perioden 2014-16 er der sket en stigning i antallet af de 65-74 årige. Der er blevet 85 flere borgere i den 
aldersgruppe. Fra 2017 og frem til 2024 forventes et fald i antal 65-74 årige på 442 borgere, svarende til 
16,0 pct. 

I aldersgruppen 75-84 år forventes en kraftig stigning igennem perioden. I årene 2012-17 er der sket en 
stigning på 382 borgere, hvilket svarer til 45,5 pct. Tendensen fortsætter fra 2017 og frem til 2026. Der 
forventes en stigning på 893 borgere, svarende til en stigning på 73,1 pct. 

Antallet af 85+-årige har været stabilt i perioden 2014-16. I den periode er der sket et fald på 18 borgere, 
som svarer til 6,4 pct. Prognosen viser en fortsat stigning i antallet af de 85+ årige, i hele perioden fra 
2017-27. Samlet set forventes der 264 flere 85+ årige borgere i perioden 2017 til 2027, hvilket svarer til 
en stigning på 87,4 pct.  

Hjemmehjælp 

Den demografisk betingede stigning i antallet af visiterede timer i løbet af 2018 beregnes på baggrund af 
visiterede timer i 2016 fordelt på aldersgrupper (bagudrettet) fremskrevet med udviklingen i antallet af 
borgere i de disse aldersgrupper (fremadrettet) jf. Befolkningsprognosen 2017.  

Ved at kombinere de fremadrettede demografital med den bagudrettede aktivitet på hjemmehjælpsom-
rådet er det muligt at estimere den forventede vækst i antallet af visiterede timer til hjemmehjælp, der 
udelukkende skyldes demografi.  

Væksten i timetallet ganges herefter med timeprisen pr. visiteret time. På den måde får man et estimat 
for væksten i den forventede udgift til hjemmehjælp, der udelukkende skyldes demografisk udvikling. Re-
sultatet fremgår af tabel 10 nedenfor.    

Tabel 9 – Frit valg - Hjemmehjælp 

Behov 2018 2019 2020 2021 

Demografi, i 1.000 kr. 1.181 3.304 5.219 7.173 

Det ses af tabellen, at der forventes en demografisk relateret merudgift til hjemmehjælp på i alt 1.181 t.kr 
i 2018 stigende til 7.173 t.kr. i 2021.  

Hjemmeplejens visiterede timer er udtryk for det antal timer, der bruges på praktisk bistand og personlig 
pleje (dag- og øvrig tid). I 2018 regnes med 83.220 visiterede timer i alt til kommunal og private leveran-
dører. Der er et selvstændigt budget til nattevagt under hjemmesygeplejen, der ikke regnes demografi 
på. 

Det er i beregningerne af demografipuljen og i selve budgettet til hjemmehjælp antaget, at timepriserne 
er uændrede i perioden 2018-2021, jf. den indgåede aftale med privat leverandør. 

Det er især borgere i alderen 85+ år, der modtager hjemmehjælp.  
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Plejeboliger 

Demografipuljerne på plejeboligområdet beregnes på baggrund af antallet af brugere i aldersgrupperne; 
18-65 år, 66-75 år, 76-85 og 86+ år.  

Den demografisk betingede vækst i efterspørgslen efter plejeboligpladser beregnes som et medio-behov 
per aldersgruppe, som fremskrives med udviklingen i befolkningstallet i den pågældende aldersgruppe jf. 
Befolkningsprognosen 2017.  

Medio-behovet er baseret på gennemsnitlige til- og afgange til og fra plejebolig i en periode på 3 sam-
menhængende år – en slags forbrugsfrekvens for plejeboliger. De gennemsnitlige tilgange er efterføl-
gende justeret for ”sund aldring”, dvs. antagelsen om et fald i tilgangen på 13 pct. af tilgangsfrekvensen1.  

Den demografisk betingede vækst i efterspørgslen efter plejeboligpladser ganges derefter med den gen-
nemsnitlige helårspris for en plejeboligplads. Den gennemsnitlige helårspris beregnes som vægtet gen-
nemsnit af plejeboligpakker hos både kommunal og privat udfører i perioden 2016 og 1. halvdel af 2017.   

Resultatet af beregningen fremgår af tabel 10. 

Tabel 10 – Demografipulje til plejeboliger 

Behov 2018 2019 2020 2021 

Demografi, 1.000 kr. 5.121 8.695 12.900 17.454 

Det ses af tabellen, at der forventes en demografisk relateret merudgift til plejeboliger på i alt 5.121 t.kr i 
2018 stigende til 17.454 t.kr. i 2021.  

Plejeboligpladserne er beliggende på plejecenteret Christians Have, hvor der udbygges fra 102 til 142 
pladser. Udbygningen af de 40 pladser sker gradvis og forventes at være tilendebragt pr. 1. april 2019. 
Udbygningen har dog ikke betydning for efterspørgslen af plejeboligpladser, der er behovsstyret.  

Hjemmesygepleje 

Hjemmesygepleje er sygepleje til borgere i eget hjem. Der ydes hjemmesygepleje til borgere i alle aldre, 
men ældre borgere er dog den primære målgruppe, hvorfor demografipuljen ligger her. 

Ved beregning af demografien anvendes antallet af visiterede timer i hjemmesygeplejen i 2016 fordelt på 
aldersgrupper og sammenholdt med befolkningstallet i 2016. Herved fås en slags aldersrelateret for-
brugsfrekvens af hjemmesygeplejeydelser som herefter fremskrives med befolkningsprognosen for 2017. 
Demografipuljen beregnes herefter ved, at den demografisk betingede vækst i antallet af visiterede timer 
til hjemmesygepleje fremskrives herefter med grundbudgettet til sygepleje.  

Beregningen sker på følgende aldersgrupper, 0-64 årige, 65-69 årige, 70-74 årige, 75-79 årige, 80-84 
årige, 85-89 årige, 90-94 årige samt 95+ årige.  

Tabel 11 – Demografipulje til hjemmesygepleje 

Behov 2018 2019 2020 2021 

Demografi, 1.000 kr. 751 1.858 2.507 3.036 

Det ses af tabellen, at der forventes en demografisk relateret merudgift til hjemmesygepleje på i alt 751 
t.kr i 2018 stigende til 3.036 t.kr. i 2021.  

  

                                                      

1 Justering for ”sund aldring” beregnes som: tilgangsfrekvens i den pågældende aldersgruppe * (1 - 13%) = tilgangs-

frekvens justeret for sund aldring.  
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Forebyggende hjemmebesøg 

Forebyggende hjemmebesøg er et besøg fra en fagperson fra kommunen, som alle 75 + årige har ret til 
1 gang årligt. I beregningerne er anvendt tilvæksten i antallet af borgere i aldersklassen +75 år, og dette 
tal er sat i forhold til regnskabet pr. borger i samme aldersgruppe i 2016.   

Tabel 12 – Forebyggende hjemmebesøg 

Behov 2018 2019 2020 2021 

Demografi, 1.000 kr. 76 129 180 226 

Det ses af tabellen, at der forventes en demografisk relateret merudgift til forebyggende hjemmebesøg 
på i alt 76 t.kr i 2018 stigende til 226 t.kr. i 2021.  

Det er de ældste af kommunens borgere, der benytter sig mest af tilbuddet. Budgettet vil derfor med et 
stigende antal ældre resultere i en demografisk betinget tilvækst i de kommende år. 

Hjælpemidler 

Ved hjælpemidler tænkes mest de hjælpemidler ældre og handicappede skal bruge i deres hverdag ek-
sempelvis rollatorer, men det er ikke det fulde billede, da alle borgere kan få brug for hjælpemidler i kor-
tere eller længere perioder, f.eks. ved brud på knogler. Det antages derfor i beregningen af demografi-
puljen, at 50 % af udgifterne til hjælpemidler følger befolkningsudviklingen for de 0-64 årige, mens 50 % 
af udgifterne følger befolkningsudviklingen for de 65+ årige.  

Demografipuljen beregnes som de samlede udgifter til hjælpemidler i 2016 sammenholdt med befolknin-
gen fordelt på aldersgrupper i 2016 og fremskrevet med udviklingen i disse jf. Befolkningsprognosen 
2017.  

Tabel 13 – Demografipuljer til hjælpemidler 

Behov 2018 2019 2020 2021 

Demografi, 1.000 kr. 542 1.073 1.360 1.469 

Det ses af tabellen, at der forventes en demografisk relateret merudgift til hjælpemidler på i alt 542 t.kr i 
2018 stigende til 1.469 t.kr. i 2021.  

Det kan analyseres om hjælpemidler skal overgå til at reguleres på linje med øvrige puljer, så der tages 
større hensyn til demografien i de ældste aldersklasser, hvor ressourceforbruget – alt andet lige – er 
størst. 

Genoptræning 

Genoptræning retter sig typisk mod ældre og yngre, der efter et hospitalsophold / ulykke eller lignende, 
har brug for støtte til at få genoptrænet førligheden. Dette vil ofte være i samarbejde med regionen. Be-
regningen sker på følgende aldersgrupper, 0-64 årige, 65-69 årige, 70-74 årige, 75-79 årige, 80-84 årige, 
85-89 årige, 90-94 årige samt 95+ årige.   

Demografipuljen beregnes som de samlede udgifter til genoptræning i 2016 fordelt på aldersgrupper og 
sammenholdt med befolkningen fordelt på aldersgrupper i 2016. Derved fås en slags forbrugsfrekvens af 
genoptræningsydelser for hver enkelt aldersgruppe, som herefter fremskrives jf. Befolkningsprognosen 
2017.  

Tabel 14 – Demografipulje til genoptræning 

Behov 2018 2019 2020 2021 

Demografi, 1.000 kr. 334 830 1.202 1.444 

Det ses af tabellen, at der forventes en demografisk relateret merudgift til genoptræning på i alt 334 t.kr i 
2018 stigende til 1.444 t.kr. i 2021.  
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Medfinansiering 

Aktivitetsbestemt medfinansiering er en betaling til regionen for sygesikring, somatiske og psykiatriske 
behandlinger. Afregningen foretages af sundhedsstyrelsen med udgangspunkt i takster, der dækker en 
andel af den samlede udgift.  

For 2018 er der ikke beregnet demografipulje. Derimod er grundbudgettet opskrevet til KL’s estimat for 
Solrød Kommunes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2018.  

For årene 2019 – 2021 beregnes puljen som den gennemsnitlige udgift til aktivitetsbestemt medfinansie-
ring i 2018 fordelt på de fire aldersgrupper i afregningsmodellen og ganget med væksten i antallet af 
borgere i disse aldersgrupper i de pågældende år. Aldersgrupperne er; 0-2 år, 3-64 år, 65-79 år og 80+ 
år.  

Tabel 15 – Demografipulje til aktivitetsbestemt medfinansiering  

Behov 2018 2019 2020 2021 

Demografi, 1.000 kr. 0 3.592 5.670 6.731 

Det ses af tabellen, at der forventes en demografisk relateret merudgift til aktivitetsbestemt medfinansie-
ring på i alt 3.592 t.kr i 2019 stigende til 6.731 t.kr. i 2021.  

Daghjem 

Puljen er fastsat ud fra den forventede stigning i antallet af +65 årige i kommunen. 

Tabel 16 – Daghjem  

Behov 2018 2019 2020 2021 

Demografi, 1.000 kr. 380 662 928 1.164 
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Politikområdet indeholder en række funktioner, der er forbundet med den økonomiske organisation:  

 Renter 

 Afdrag på lån 

 Lånoptagelse 

 Skatter  

 Generelle tilskud  

 Udligning  

 Finansforskydning 

På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Økonomisk Politik og Finansiel Strategi 

 Udbudspolitik 

Mål  

Finansiering 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Den økonomiske politik skal medvirke til, at Solrød 
Kommune både på kort og lang sigt får en robust og 
bæredygtig økonomi, der sikrer økonomisk handlefri-
hed til at fastholde serviceniveauet for kommunens 
borgere samt finansiere udviklingsprojekter, investe-
ringer og ny drift 
 
 
 
 

 Kassebeholdning: Den gennemsnitlige kassebe-
holdning skal udgøre, hvad der svarer til mindst 3 
% af bruttodrifts- og anlægsudgifterne (ca. 47 mio. 
kr.), jf. Solrød Kommunes økonomiske politik. De 
likvide aktiver sammensættes på en sådan måde, 
at der sikres et optimalt renteafkast og minimal ri-
siko for tab. 

 Beskatning: Solrød Kommune skal have en be-
skatning, der er konkurrencedygtig i forhold til de 
omliggende kommuner. 

 Budgetbalancen: Driftsbalancen skal generere et 
passende overskud til finansiering af anlæg under 
hensyntagen til andre finansieringskilder som træk 
af kassebeholdningen, lån og salgsindtægter m.v. 

 Udstykninger: Overskud fra udstykninger af grun-
de bliver primært anvendt til nedbringelse af lang-
fristet gæld eller styrkelse af likviditeten til fremti-
dige investeringer, der kan bidrage til fortsat vækst 
i Solrød Kommune. 

 Skattefinansieret langfristet gæld: Lånegæld pr. 
indbygger må ikke overstige landsgennemsnittet. 

 Tillægsbevillinger: Tillægsbevillinger til serviceud-
gifter indenfor servicerammen skal finansieres ved 
omstilling eller de årligt afsatte puljer til aftaleover-
holdelse, demografi og lov- og cirkulæreændrin-
ger. Tillægsbevillinger til serviceudgifter udenfor 
servicerammen, sociale overførselsudgifter, det 
brugerfinansierede område og øvrige dele af den 
kommunale økonomi finansieres indenfor den 
samlede økonomi og kassebeholdningen. 

Gennem konkurrenceudsættelse af indkøbene arbej-
des for at opnå bedre priser og sikre en fremtidig god 
kvalitet til prisen. 

 Implementering af udbudspolitikken. 

Der skal løbende ske optimering af arbejdsgangene i 
Kommunens Opkrævning med henblik på at minimere 
den samlede restancemasse.  

 Restancemassen skal nedbringes i både antal og 
beløb. Det skal ske gennem helhedsorienteret 
sagsbehandling og i dialog med borgerne, så nye 
restancer forebygges.  

Den samlede ejendomsskatterestance skal nedbrin-
ges som følge af den øgede ressourcetildeling i 2017.  

 Antallet af restancer, der skyldes ejendomsskat, 
skal nedbringes til max. 100 ejendomme. Det vil 
sige en nedgang på 150 sager i forhold til, da ind-
drivelsen blev kommunal.  
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Budget 2018-2021 

Tabellen viser udgifterne i budget 2018-2021. Alle tal er angivet i det enkelte års priser. 

Nettobudget - Finansiering (1.000 kr.) 

Kontoområde 2018 2019 2020 2021 

07.22 Renter af likvide aktiver -500 -500 -500 -500 

07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -300 -300 -300 -300 

07.32 Renter af langfristede tilgodehavender -2.265 -2.053 -2.000 -2.000 

07.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 
og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirk. 

-63 -32 0 0 

07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 200 200 200 200 

07.55 Renter af langfristet gæld 5.020 4.728 4.656 4.833 

07.58 Kurstab og kursgevinster -2.129 -2.045 -1.814 -1.604 

Renter i alt -37 -2 242 629 

08.22 Forskydninger i likvide aktiver -28.896 -62.372 -13.476 18.307 

08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 7.006 6.480 6.480 7.200 

08.36 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -931 -962 0 0 

08.45 Forskydninger – deposita -1.623 0 0 0 

08.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut 31.335 0 0 0 

08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 0 0 0 0 

08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 2.386 0 0 0 

Finansforskydninger i alt 9.277 -56.854 -6.996 25.507 

08.55 Afdrag – langfristet gæld 16.550 17.028 17.509 18.003 

Afdrag på lån i alt 16.550 17.028 17.509 18.003 

07.62 Tilskud og Udligning 63.187 15.444 22.086 85.421 

07.65 Refusion af købsmoms 110 110 110 110 

07.68 Skatter -1.319.227 -1.310.646 -1.372.096 -1.469.831 

08.55 Lånoptagelse – langfristet gæld -78.393 -7.000 -7.000 -7.000 

Finansiering i alt -1.334.323 -1.302.092 -1.356.900 -1.391.300 

Finansiering i alt -1.308.533 -1.341.920 -1.346.145 -1.347.161 

- Foran beløb = indtægter 

07.22 Renter af likvide aktiver 

Der er budgetteret med en årlig indtægt på 500.000 kr. 

07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 

Der er budgetteret med en indtægt på 300.000 kr. i rente af for sent indbetalte kommunale krav. 

07.32 Renter af langfristede tilgodehavender 

Der er budgetteret med en indtægt på 2.000.000 kr. vedr. andre langfristede tilgodehavender, bl.a. lån til 
betaling af ejendomsskat for pensionister. Endvidere er budgetteret med en indtægt på 265.000 kr., der 
udbetales af KOMBIT for andel fra salg af KMD-ejendomme. 
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07.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med sel-
skabsgjorte forsyningsvirksomheder 

Der er budgetteret med en indtægt på 63.000 kr. fra Solrød Spildevand A/S 

07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 

Der er samlet budgetteret med en udgift på 200.000 kr. i forbindelse med efterbetalinger m.v. 

07.55 Renter af langfristet gæld og 08.55 Afdrag – langfristet gæld 

Der er budgetteret med følgende udgifter til renter og afdrag på lån i 2018: 

I 1.000 kr. Renter Afdrag 

KommuneKredit 1.947 10.892 

Swap-aftaler på lån i KommuneKredit 2.125 0 

KommuneKredit – ældreboliger 743 5.348 

Afledt renter og afdrag af budgetteret lånoptagelse 205 310 

I alt 5.020 16.550 

07.58 Kurstab og kursgevinster 

Byrådet godkendte i december 2012, at der skal opkræves en årlig garantiprovision på 1 % p.a. af gæl-
den ultimo året før på garanterede lån vedr. forsyningsområdet (Solrød Fjernvarmeværk I/S og Solrød 
Forsyning A/S). Den årlige garantiprovision fastsættes hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen og 
fastholdes uændret til 1 % p.a. af gælden ultimo året før på garanterede lån. Der er i 2018 budgetteret 
med en indtægt på 527.000 kr. fra Solrød Fjernvarme og 447.000 kr. fra Solrød Spildevand. 

Byrådet godkendte i maj 2014, at der gives kommunegaranti til Solrød Biogas mod en årlig garantiprovi-
sion på 1,5 % af gælden ultimo året før. Der forventes en indtægt på 1.155.000 kr. i 2018. 

08.22 Forskydninger i likvide aktiver 

Der er et forbrug af kassebeholdningen i 2018 på 28,9 mio. kr. Ultimo 2018 forventes en kassebehold-
ning på 164,2 mio. kr. 

08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 

Villabyernes Boligselskab 

Byrådet godkendte den 5. oktober 2015, pkt. 138, at Villabyernes Boligselskab tilbagebetaler lån ydet af 
Solrød Kommune på samlet 2.160.000 kr. med 720.000 kr. pr. år i 2018, 2019 og 2020.  

Boligindskud rehabiliteringsboliger på Christians Have 

I forbindelse med udbygning af Plejecentret Christians Have med 3. etape etableres 24 rehabiliteringsbo-
liger. Der afsættes 526.000 kr. til betaling af indskud i boligerne. 

Boligindskud flygtningeboliger 

Der er afsat 200.000 kr. årligt til betaling af indskud i forbindelse af leje af private boliger til midlertidige 
flygtningeboliger. 

Lån til betaling af ejendomsskat for pensionister 

Der er budgetteret med et årligt nettoudlån på 7 mio. kr. Primo 2017 var der 624 lån. Der er kommet 20 
nye lån til, og der er indfriet 40 lån. Aktuelt pr. 24. august 2017 er der 604 lån og et samlet tilgodehaven-
de på 114,6 mio. kr.  
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08.36 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 

Solrød Forsyning A/S 

Solrød Forsyning gæld til Solrød Kommune ved stiftelsen pr. 1. januar 2010 skal tilbagebetales til Solrød 
Kommune over 10 år jf. lovgivningen på området. Der betales 931.000 kr. i afdrag i 2018. 

08.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut 

Plejecentret Christians Have udbygges med 30 plejeboliger og 24 rehabiliteringsboliger i 2017/2018. An-
lægsudgifterne til boliger efter fradrag for kommunal grundkapital finansieres midlertidigt af byggekredit 
indtil boligerne lånefinansieres endeligt ved byggeriet ibrugtagning i 2018. Der er budgetteret med at 
byggekreditten indfries med 31,335 mio. kr. i 2018. 

08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 

Kirkeskat 

Greve- Solrød Provsti har fastlagt budget 2018 ud fra en uændret kirkeskatteprocent på 0,82.  

Byrådets valg af selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget har også virkning for udskrivning af kirke-
skat. Der er en indtægt fra kirkeskat på 30,907 mio. kr., og der udbetales 28,054 mio. kr. til kirke- og 
præstegårdskasserne samt 5,239 mio. kr. i landskirkeskat. I alt er der en nettoudgift på 2,386 mio. kr., 
der nedbringer kirkekassernes tilgodehavende til 1,3 mio. kr. ultimo 2018. 

07.62 Tilskud og Udligning 

Udligning og generelle tilskud 

Formålet med tilskuds- og udligningssystemet er at udligne forskelle i udgiftsbehov og beskatningsgrund-
lag mellem kommunerne, og dermed sikre et mere ensartet forhold mellem kommunernes skatteprocent 
og det serviceniveau, som borgerne rent faktisk modtager.  

Der er forskel i kommunernes skattegrundlag, ligesom kommunerne har en forskellig alderssammensæt-
ning og social struktur. Hvis den enkelte kommune selv skulle finansiere alle sine udgifter, ville der blive 
meget store forskelle mellem kommunernes serviceniveau og skattetryk. 

I forbindelse med Kommunalreformen blev der i 2007 indført et nyt udligningssystem – nettoudligning, 
hvor det opgøres om den enkelte kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få under-
skud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. Herved fås en samlet bedømmelse af kom-
munens økonomiske situation, og der udlignes på basis af størrelsen af det beregnede overskud eller 
underskud. 

Fra 2013 blev det socioøkonomiske udgiftsbehov og det demografiske udgiftsbehov justeret og grund-
værdierne til indregning i beskatningsgrundlaget blev opdelt i produktionsjord og øvrige ejendomme. 

Som opfølgning på aftalen om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet er der 
sket følgende initiale tilpasninger i udligningssystemet fra 2016: 

 En forhøjelse af det generelle udligningsniveau i landsudligningen fra 58 til 61 pct. 

 En opjustering af grænsen for overudligning. Denne procent forhøjes fra 92 til 93 pct. 

 En forstærket udligning for kommuner med højt strukturelt underskud, således at grænsen for til-
skud til kommuner med højt strukturelt underskud nedsættes fra 100 til 95 pct. af landsgennem-
snittet. 

Derudover er der etableret en midlertidig kompensationsordning, der begrænser de enkelte kommuners 
beregnede tab/gevinster til henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i 2016 og 2017 
samt et loft, som yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til 10 mio. kr. i 2016 og til 20 mio. 
kr. i 2017. 

Samtidig blev der igangsat et arbejde i Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg med hen-
blik på at udarbejde grundlag for en permanent tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssy-
stem, som kunne træde i kraft pr. 1. januar 2018. 

Arbejdet med at forberede ændringer i udligningssystemet er imidlertid forlænget således, at der først 
kan gennemføres ændringer i udligningen med virkning fra tilskudsåret 2019. Forlængelsen skal ses i 
sammenhæng med, at fremlæggelsen af et nyt og mere retvisende ejendomsvurderingssystem vil få be-
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tydning for det kommunale udligningssystem, hvorfor der er behov for, at konsekvenserne af et nyt ejen-
domsvurderingssystem kan indgå i arbejdet med udligningstilpasninger. 

På den baggrund er den midlertidige kompensationsordning forlænget til 2018 med de samme grænser, 
som gælder for 2017. 

Landsudligningen omfatter alle kommuner i landet, og der udlignes 61 % af forskellen mellem beregnet 
udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter. I 2018 er der 88 kommuner, der har strukturelt underskud 
og 10 kommuner, som har strukturelt overskud (Frederiksberg, Dragør, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Fu-
resø, Allerød, Hørsholm, Rudersdal, Egedal og Solrød) i landsudligningen. 

Hovedstadsudligningen er en mellemkommunal udligningsordning for kommunerne i hovedstadsområ-
det. Hovedstadsudligningen er konstrueret som en mellemkommunal udligningsordning, hvilket vil sige, 
at der alene er tale om en omfordeling mellem kommunerne i hovedstadsområdet. De tilskud, som nogle 
kommuner i området modtager, betales således af andre kommuner i området. Der udlignes 27 % af for-
skellen mellem beregnet udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter, og samlet set omfordeles 2,9 mia. 
kr. Der er 34 kommuner, der er omfattet af hovedstadsudligningen. 14 kommuner har strukturelt over-
skud og 20 kommuner har strukturelt underskud. Solrød har i alle årene haft strukturelt overskud i ho-
vedstadsudligningen.  

Statstilskuddet for 2018 er fastsat til 61,871 mia. kr. En stor del af det samlede bloktilskud går til finansie-
ring af landsudligning og udligningstilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud. Dette medfø-
rer, at der kun er 6,523 mia. kr. tilbage til fordeling til alle kommuner efter indbyggertal. Heraf er 3 mia. kr. 
og 1 mia. kr. gjort betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i over-
ensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer for hhv. serviceudgifter og skattefinansierede bruttoan-
lægsudgifter.  

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af 
forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. 
Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennem-
snittet modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. 
indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. ind-
bygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen 
mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Provenuet fra selskabsskat i Solrød 
er på 10,576 mio. kr. i 2018, hvilket svarer til 473 kr. pr. indbygger. Landsgennemsnittet er 1.285 kr., dvs. 
der modtages et tilskud pr. indbygger på 406 kr. pr. indbygger eller 9,072 mio. kr.  

Byrådet har ved 2. behandling af budget 2018-2021 besluttet at anvende selvbudgettering af skat, udlig-
ning og tilskud i 2018. Selvbudgettering giver følgende tilskud og udligning i 2018: 

I 1.000 kr. Udgifter Indtægter 

Landsudligning 78.252  

Hovedstadsudligning 65.316  

Overudligningsbidrag 3.660  

Ordinært statstilskud  -9.864 

Betinget statstilskud – service  -11.724 

Betinget statstilskud – anlæg  -3.912 

Udligning af selskabsskat  -9.072 

I alt 147.228 -34.572 

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige 
merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Ordningen tager sigte 
på generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæs-
sige udgifter vedrørende børn mm., samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleun-
dervisning.  

Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens 
folketal. Bidraget udgør i 2017 4,803 mia. kr. I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dæk-
ning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere på 5.969 kr. pr. udlænding og 
yderligere et tilskud på 5.838 kr. pr. 0-5 årig udlænding og 23.976 kr. pr. 6-16 årig udlænding.  
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I 2018 modtages et tilskud på 11,484 mio. kr. og der betales et bidrag på 18,780 mio. kr.  

Bidrag til regioner 

Kommunerne betaler et udviklingsbidrag til regionerne på 133 kr. pr. indbygger til regional udvikling. Der 
betales bidrag i 2018 på 2,971 mio. kr. ud fra et folketal på 22.339. 

Særlige tilskud 

Særlige tilskud er støtte til bestemte formål og vil typisk blive tildelt efter en anden fordelingsnøgle end i 
den øvrige udligning. F.eks. i forhold til konkrete udgifter på området eller efter befolkningstallet i en be-
stemt målgruppe. 

Særlige tilskud 2016 (1.000 kr.) 

Note  Udgifter Indtægter 

A 
Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske  
problemer (bidrag) 

2.724  

B Beskæftigelsestilskud  -46.512 

C Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud  -2.232 

D Tilskud til generelt løft i ældreplejen  -2.580 

E Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen  -3.468 

F Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen  -480 

G Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet  -5.796 

H Tilskud vedr. skatteændringer fra 2016 til 2017  -756 

I Midlertidig kompensation - refusionsomlægning  -636 

 I alt (i 1.000 kr.) 2.724 -62.460 

A. Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer 

Den samlede tilskudspulje for 2018 udgør 0,05 % af beskatningsgrundlaget for kommunerne i hoved-
stadsområdet, i alt 225,996 mio. kr. Puljen finansieres af kommunerne i hovedstadsområdet med et bi-
drag, der opkræves fordelt efter kommunens andel af beskatningsgrundlaget. Solrød betaler et bidrag på 
2,724 mio. kr. i 2018. Tilskuddet fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeren. 

B. Beskæftigelsestilskud  

Fra 2010 har kommunerne medfinansieret udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I 
den forbindelse ydes et årligt beskæftigelsestilskud til kommunerne.  

Selve beskæftigelsestilskuddet består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Det samlede beskæfti-
gelsestilskud for kommunerne under ét svarer til de samlede forventede kommunale nettoudgifter til for-
sikrede ledige i året. 

Der foretages tre reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Tilskuddet opgøres og udmeldes først forelø-
bigt året før tilskudsåret. I tilskudsåret midtvejsreguleres tilskuddet, så det i højere grad svarer til kom-
munernes forventede udgifter. Endeligt efterreguleres tilskuddet i året efter tilskudsåret på baggrund af 
opgørelse af de faktiske kommunale udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet for hele landet på 
grundlag af de kommunale regnskaber. 

Efter de generelle regler beregnes grundtilskuddet én gang for alle ved udmeldingen af foreløbigt tilskud i 
året inden tilskudsåret, således at midtvejs- og efterregulering alene omfatter merudgiftsbehovet. 

Beskæftigelsestilskuddet i 2018 er beregnet på baggrund af 237 bruttoledige i 2016, og der modtages 
49,104 mio. kr. i grundtilskud, hvoraf der modregnes 2,592 mio. kr. i merudgiftsbehov dvs. beskæftigel-
sestilskuddet er på 46,512 mio. kr.  

  



MÅL OG ØKONOMI 2018 – 2021 1. Finansiering 
 

 

 
33 

C. Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 

Med finansloven for 2012 er der afsat tilskudspulje til bedre normeringer og kvalitet i dagtilbud fra 2013 
og frem. Tilskuddet, der for 2018 udgør 544,5 mio. kr., fordeles efter den enkelte kommunes andel af det 
skønnede antal 0-5 årige pr. 1. januar 2018. Solrød kommunes andel af tilskudspuljen er 2,232 mio. kr.  

D. Tilskud til et generelt løft af ældreområdet 

Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002 i forlængelse af indførelse af frit valg af ældreboli-
ger pr. 1. juli 2002 og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp pr. 1. januar 2003. Tilskudspul-
jen udgør i 2018 725,3 mio. kr., der fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for ud-
giftsbehovet på ældreområdet. Solrød Kommunes andel af tilskudspuljen er 2,580 mio. kr. 

E. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statsligt tilskud til kommunerne efter 
en demografisk fordelingsnøgle på ældreområdet. Tilskudspuljen blev med finanslovsaftalen for 2011 
forhøjet med 300 mio. kr. Tilskudspuljen reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønud-
vikling og udgør for 2018 972 mio. kr. Solrød Kommunes andel af puljen er på 3,468 mio. kr. 

F. Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen 

I forlængelse af aftale 2. juni 2016 om styrket indsats for den ældre medicinske patient fordeles i årene 
2016-2018 et statsligt tilskud til kommunerne til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen. For 2018 
udgør tilskuddet 133,596 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreom-
rådet. Solrød Kommunes andel af puljen er på 0,480 mio. kr. 

G. Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet 

Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018, at der i 2017 ydes et 
ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Tilskuddet fordeles således: 

 1,5 mia. kr. fordeles som grundbeløb til alle kommuner fordelt efter indbyggertal 

 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger 
over landsgennemsnittet. 

 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgarantien) 
under 176.700 kr. pr. indbygger. 

Solrød kommune får alene en andel af de 1,5 mia. kr. og tilskuddet udgør 5,796 mio. kr. 

H. Tilskud til skatteændringer 

Der modtages et tilskud til provenutab som følge af nedsættelse af grundskyldspromillen fra 2016 til 
2017 på 0,756 mio. kr. i 2018 og 2019 samt 0,384 mio. kr. i 2020, som er det sidste år, der modtages til-
skud.  

I. Overgangsordning for 2016 og 2017 som følge af reform af refusionssystemet og tilpasninger i 
udligningssystemet. 

Refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet og tilpasningerne i udligningssystemet fra 2016 giver 
samlet set anledning til visse byrdefordelingsmæssige forskydninger mellem kommunerne. I forlængelse 
heraf er etableret en midlertidig kompensationsordning, der begrænser de enkelte kommuners beregne-
de tab/gevinster til henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i 2016 og 2017 samt et loft, 
som yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til 10 mio.kr. i 2016 og til 20 mio. kr. i 2017. 
Overgangsordningen er forlænget i 2018, hvor Solrød modtager 0,636 mio. kr. i tilskud. 

07.65 Refusion af købsmoms 

Økonomi- og indenrigsministeriet refunderer kommunernes udgifter til købsmoms. Ordningen tilsigter, at 
kommunal egenproduktion - der typisk er momsfritaget - ikke begunstiges konkurrencemæssigt i forhold 
til tilsvarende momsbelagte leverancer fra private erhvervsdrivende. 

I forbindelse med finansieringsreformen er momsudligningsordningen ændret, så der ikke længere op-
kræves et særligt momsbidrag, men sådan at kommunernes finansiering af momsrefusionen i stedet re-
guleres over bloktilskuddet. 

Der skal tilbagebetales en momsandel på huslejeindtægter, hvilket forventes at udgøre 0,11 mio. kr. pr. 
år. 
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07.68 Skatter 

Kommuneskat 

Budgettet for 2018-2021 er udarbejdet ud fra selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2018 og en prog-
nose for 2019-2021, der er udarbejdet ud fra de opgjorte indkomster for 2016 pr. 12. september 2017 
fremskrevet med KL’s skøn over indkomstudviklingen ved statsgaranti.  

Udskrivningsgrundlaget i 2018 svarer til en skatteindtægt på 1.162,573 mio. kr. med en uændret skatte-
procent på 24,6 %. Den gennemsnitlige skatteprocent i kommunerne er 24,91 % i 2017. Solrød ligger så-
ledes i 2017 0,31 % point under landsgennemsnittet. 

Der er følgende forskel mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og det selvbudgetterede ud-
skrivningsgrundlag: 

Udskrivningsgrundlag 2018 (1.000 kr.) 

Udskrivningsgrundlag, 1.000 kr. 2018 

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 4.371.768 

Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag 4.725.907 

Forskel 354.139 

Skatteprognosen udarbejdes som en integreret del af tilskudsprognosen af KL og er udarbejdet på bag-
grund af de opgjorte indkomster for indkomstår 2016 pr. 12. september 2017. 

Der er anvendt følgende befolkningsgrundlag for skattefremskrivningen (folketal medio året): 

Befolkningsgrundlag for skattefremskrivningen (folketal medio året) 

Medio året 2017 2018 2019 2020 2021 

0-17 år 5.211 5.283 5.382 5.412 5.395 

18-25 år 1.740 1.766 1.738 1.666 1.614 

26-40 år 3.360 3.594 3.865 3.960 3.933 

41-60 år 6.763 7.025 7.275 7.391 7.419 

61 år og derover 5.295 5.420 5.571 5.692 5.794 

I alt 22.369 23.088 23.831 24.121 24.155 

Der kan opgøres følgende udvikling i udskrivningsgrundlaget: 

Skøn over udskrivningsgrundlag 

I mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Skønnet udskrivningsgrundlag 4.007,1 4.217,5 4.404,2 4.725,9 4.674,7 4.921,7 5.287,0 

Statsgaranteret  
Udskrivningsgrundlag 

3.909,9 4.018,5 4.192,9 4.371,8    

Forskel 97,2 199,0 209,3 354,1    

Selskabsskat 

Kommunen modtager en andel af den selskabsskat selskaberne i kommunen og de selskaber der har fi-
lialer i kommunen betaler til staten.  

Det er provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2016 (vedrørende indkomståret 2015 og tidligere ind-
komstår), der indgår i de kommunale budgetter for 2018 på 10,576 mio. kr. På landsplan er der en stig-
ning i provenuet fra budget 2017 til 2018 på 11,3 %. I Solrød er der en stigning på 42,8 %.  

Anden skat pålignet visse indkomster 

Dødsboskatten vedrørende indkomstår 2016 udbetales fra staten i 1. kvartal 2018. Indtægten er meget 
svingende og der modtages 0,550 mio. kr. i dødsboskat i 2018 Der er ikke budgetteres med indtægt i 
2019-2021. 
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Grundskyld 

Regeringen har den 2. maj 2017 indgået en boligaftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og 
Det radikale Venstre. Der er følgende hovedelementer i aftalen med betydning for hhv. borgere, kommu-
ne og den kommunale byrdefordeling: 

Aftale om ændret boligbeskatning - betydning for: Borgere Kommuner 
Byrde-

fordeling 

Boligskattestoppet ophæves fra 2021 X X X 

Forsigtighedsprincip:  
Beskatningsgrundlag fastsættes 20 pct. lavere end vurderingen 

X X X 

Lavere ejendomsværdiskattesats X   

Statslig beregning af grundskyldspromiller i 2021 og forbud mod 
stigning 2021-2025 

X X  

Skatterabat til boligejere indtil salg X   

Indefrysningsordning 2018-2020 X X  

Statslig opkrævning (X) X  

Stigningsbegrænsning for  
erhvervsejendomme, leje- og andelsboliger 

X X X 

Beskatning af land- og skovbrug: uændrede promiller X X X 

Statsgaranterede grundværdier fra 2019  X  

Boligaftalen har ingen betydning for budgetteringen af 2018. Af de nye elementer er det alene den mid-
lertidige indefrysningsordning 2018-2020, som skal træde i kraft i 2018. Det er forventningen pt., at inde-
frysningen vil blive håndteret som en integreret del af beregningen af grundskylden. I 2018 skal indefrys-
ningen først udmøntes over 2. rate af opkrævningen for 2018. 

Kommunerne skal derfor budgettere en forventet stigning i ejendomsskatterne i 2018 som vanligt. Inde-
frysningsordningen vil indebære, at stigninger med afsæt i reguleringsprocenten skal indefryses som 
gæld på ejendommen, hvor de indefrosne beløb vil være kommunale tilgodehavender. KL vil drøfte likvi-
ditetsvirkninger heraf med Skatteministeriet. 

Ejendomsskatten beregnes som grundskyld af de afgiftspligtige grundværdier og som dækningsafgift for 
visse offentlige ejendommes afgiftspligtige grundværdier og forskelsværdier. 

Folketinget har med skattestoppet fra 2002 lagt loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan 
stige fra år til år. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning 
i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 procentpoint dog maksimalt 7 procent. Fastfrysningen i 
2016 og 2017 betyder i praksis en reguleringsprocent på 0 for de omfattede boliger. I økonomiaftalen for 
2018 er forudsat en reguleringsprocent på 6,5 pct. i 2018, og dermed en stigning i grundskylden i de 
ejendomme, som endnu ikke betaler grundskyld af den offentlige ejendomsvurdering. Denne stigning er 
indregnet i de statsgaranterede grundværdier for 2018 og i bloktilskuddet for 2018.  

Skøn over reguleringsprocent og udvikling i grundværdier 

 2018 2019 2020 2021 

Reguleringsprocent 6,5 6,5 6,6 6,7 

Skønnet landsudvikling 1,1 5,3 5,4 5,5 

Ud fra udviklingen i tidligere år er KL’s skønnede landsudvikling indregnet med 50% i Solrød. 

Grundskyldspromillen er i 2017 nedsat fra 21,17 ‰ til 20,95 ‰ for øvrige ejendomme. Dette giver et 
samlet provenu på 144,720 mio.kr. Den gennemsnitlige grundskyldspromille i kommunerne for øvrige 
ejendomme er 26,121 ‰ i 2017. Solrød ligger således i 2017 5,171 ‰ under gennemsnittet.  

Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld af produktionsjord. Provenuet for produktions-
jord beregnes som grundskyldspromillen fratrukket 14,8 pct. En kommune vil dog højest kunne modtage 
et grundskyldsprovenu på 7,2 promille af produktionsjord. Når kommunen har fastsat en grundskylds-
promille, som er større end 22, betales der således kun 7,2 promille i grundskyld på produktionsjord. 
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Grundskyldspromillen er i 2017 nedsat fra 6,37 ‰ til 6,15 ‰. Dette giver et samlet provenu på 0,797 mio. 
kr. 

Anden skat på fast ejendom 

I 2018 er dækningsafgiften for offentlige ejendommes grundværdi fastsat til 10,475 ‰. Dækningsafgiften 
for offentlige ejendommes forskelsværdi er fastsat til 8,75 ‰. Der er budgetteret med uændret promille i 
dækningsafgift, hvilket giver et samlet provenu på 10.000 kr. 

08.55 Lånoptagelse – langfristet gæld 

I lånebekendtgørelsen er der automatisk låneadgang til energibesparende projekter, boliger til flygtninge 
og refinansiering af nettoudlånet til pensionisterne vedr. lån til betaling af ejendomsskat. Endvidere er der 
låneadgang til lån vedr. ældreboliger. 

Jf. budgetaftalen for 2014 er det forudsat, at der hjemtages lån til finansiering af nettoudlånet til pensioni-
sternes lån til betaling af ejendomsskat. Endvidere hjemtages lån vedr. udbygning af Christians Have i 
2018. 

Lånoptagelse (1.000 kr.) 

 2018 2019 2020 2021 

Nettoudlån vedr. pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 

Christians Have – 30 ældreboliger og 24 rehabiliteringsboliger -71.393    

I alt -78.393 -7.000 -7.000 -7.000 

Valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti 

Byrådet skal ved 2. behandlingen af budgettet vælge mellem at basere budgettet på: 

 Et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskud- og udlig-
ningsbeløb, eller 

 Kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlag, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udlig-
ningsbeløb baseret på disse forudsætninger (selvbudgettering). 

Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vil vælge det enkelte år. Beslutningen 
om tilmelding til "garantiordningen" skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har dermed bin-
dende virkning for budgetåret. 

For de kommuner, der vælger "garantiordning", vil de garanterede tilskuds- og udligningsbeløb svare til 
de anførte beløb i tilskudsudmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og kommunerne vil på linje 
med øvrige kommuner vil få andel af en generel tilskudsforøgelse eller skal bidrage til en generel til-
skudsnedsættelse i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskudspuljen for tilskudsåret (midtvejsregu-
leringen).  

De kommuner, der vælger selvbudgettering, skal i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned 
foretage en beregning af kommunens foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb ud fra ud fra kommunens 
egne skøn over kommunens udskrivningsgrundlag, folketal i kommunen pr. 1. januar 2018 (betalings-
kommuneopgørelse) samt grundværdierne i kommunen. Beregningen baseres i øvrigt på en række for-
udsætninger, som er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 1. juli i året forud for bud-
getåret. Selvbudgettering indebærer altså, at budgetteringen af skattegrundlag og tilskud og udligning for 
det enkelte budgetår er sammenknyttet. Ændrer kommunen i løbet af budgetprocessen sit skøn over ud-
vikling i skattegrundlaget, vil det indebære, at der skal foretages et tilsvarende revideret skøn over tilskud 
og udligning. 

I 2021 opgøres en efterregulering af de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb for de selvbudgetterende 
kommuner. Efterreguleringen opgøres som forskellen mellem de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb, 
som er afregnet med kommunen i tilskudsåret, og de endeligt opgjorte beløb, opgjort ud fra de faktiske 
beskatningsgrundlag for 2018, som opgjort pr. maj 2020, samt de faktiske afgiftspligtige grundværdier, 
folketal mv. for 2018. Efterreguleringen for tilskudsåret 2018 afregnes i de første tre måneder af 2021.  

I 2018 er betalingsfolketallet ved selvbudgettering på 22.616 indbyggere og 22.339 indbyggere ved 
statsgaranti. 
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Der er følgende forskel mellem statsgaranti og selvbudgettering: 

Tilskud, udligning, skat ved statsgaranti og selvbudgettering (1.000 kr.) 

I 1.000 kr. Statsgaranti Selvbudgettering Forskel 

Landsudligning 33.660 78.252 44.592 

Hovedstadsudligning 42.804 65.316 22.512 

Overudligningsbidrag 3.612 3.660 48 

Statstilskud -25.188 -25.500 -312 

Selskabsskat -9.072 -9.072 0 

Udlændinge 7.068 7.296 228 

Regionalt udviklingsbidrag 2.971 2.971 0 

Kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder 2.556 2.724 168 

Øvrige tilskudsordninger i alt -62.460 -62.460 0 

Nettoindtægt fra tilskud og udligning -4.049 63.187 67.236 

Skatteprovenu - kommuneskat -1.075.455 -1.162.573 -87.118 

Nettoindtægt i budget 2016 -1.079.504 -1.099.386 -19.882 

Efterregulering af udligning i budget 2021 0 887 887 

Nettoindtægt i alt -1.079.504 -1.098.499 -18.995 

(- = indtægt) 

Der vil være en merindtægt på 19,882 mio. kr. i 2018 ved valg af selvbudgettering og en skønnet udgift til 
efterregulering på 0,887 mio. kr. i 2021, i alt en merindtægt på 18,995 mio. kr. ved valg af selvbudgette-
ring. Byrådet har ved 2. behandlingen valgt selvbudgettering. 

Leasing 

Der skal i budgettet redegøres for, hvordan budgettet er påvirket af indgåelse af leasingarrangementer, 
herunder sale-and-lease-back arrangementer. 

Solrød kommune har ikke anvendt denne mulighed til finansiering af anlægsudgifter, hvorfor budgettet 
ikke er påvirket af dette. Der er alene anvendt leasingfinansiering af driftsudgifter. 
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Nøgletal 

I tabellerne nedenfor ses udvalgte ECO Nøgletal for politikområdet. 

Kr. pr. indbygger 

Regnskab 2016 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Likvide aktiver  9.633 5.281 1.459 4.470 

Langfristet gæld ekskl. ældreboliger -8.837 -11.083 -12.273 -9.842 

Langfristet gæld vedr. ældreboliger -4.675 -4.976 -4.643 -4.370 

Kilde: ECO-nøgletal tabel 3.300 
 

Kr. pr. indbygger 

Budget 2017 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Udskrivningsgrundlag  199.504 189.565 162.637 166.146 

Grundværdier, landbrugsejendomme 5.816 7.168 33.399 23.744 

Grundværdier, øvrige ejendomme 305.759 264.972 164.658 167.754 

Beskatningsgrundlag 231.771 217.588 180.861 184.427 

Selskabsskatter 334 3.239 614 1.174 

Afdrag på lån -641 -956 -1.057 -913 

Ressourcegrundlag 224.862 260.304 242.295 244.300 

Kilde: ECO-nøgletal tabel 3.100 
 

Kr. pr. indbygger 

Budget 2016 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele 
 Landet 

Udskrivningsprocent  24,60 24,46 25,46 24,91 

Grundskyldspromille,  
landbrugsejendomme 

6,15 6,94 6,76 6,88 

Grundskyldspromille,  
øvrige ejendomme 

20,95 24,40 26,36 26,12 

Beskatningsniveau 23,96 24,33 25,40 24,91 

Kilde: ECO-nøgletal tabel 3.100  
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Politikområde 2 omfatter de opgaver som hører under Teknik og Miljø området og er opdelt i følgende 
underområder: 

Plan og kollektiv trafik 

Omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, bolig- og byudvikling, erhvervsstøtte samt med-
finansiering af busdriften. 

Der er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Planstrategi 

 Kommuneplan 

 Helhedsplan for Solrød Center 

 Helhedsplan for Havdrup Bymidte 

Veje og grønne områder 

Omfatter kommunens fysiske anlæg, dvs. grønne områder, veje og stier (dog ikke Køge Bugt Motorvejen 
og Roskildevej).  

Vedligeholdelse af kommunens grønne områder, veje og stier samt vintervedligeholdelse er udliciteret til 
en privat aktør. 

Området omfatter desuden myndighedsopgaver vedrørende vejlovgivning (vejmyndighed, vejsyn, tvister 
mv.) og myndighedsopgaver vedrørende vandløbslovgivning (tilsyn, tilladelser samt sagsbehandling i for-
bindelse med kommunale og private vandløb). 

Der er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Lokaleoptimeringsplan 

 Trafiksikkerhedsplan 

 Naturhandleplan 

 Støjhandlingsplan  

Miljø og forsyning 

Kommunen er forsyningsmyndighed vedr. vand, varme, kloak og affald. Det er imidlertid private vandvær-
ker, SEAS-NVE, Solrød Fjernvarmeselskab og Hovedstadens Naturgasselskab der leverer vand, elektri-
citet, fjernvarme og naturgas til borgerne. I forhold hertil er kommunen planlægnings- og tilsynsmyndighed, 
der skal tilse, at der sker en passende og forsvarlig forsyning. Desuden samarbejder kommunen med 
forsyningsselskaberne, da forsyningsledningerne løber i vejanlæg. 

Miljøbeskyttelsen omfatter tilsyn, godkendelser, vejledning og andre opgaver som har til formål at løse 
borgernes og virksomhedernes miljø-, spildevands- og affaldsproblemer.   

Indsamling af affald er udliciteret til en privat vognmand. Driften af kommunal genbrugsplads for borgerne 
varetages i samarbejde med Greve Kommune på Miljøcenter Greve. Affaldsbehandling varetages primært 
af det fælleskommunale selskab ARGO.  

På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Klimaplan 

 Varmeforsyningsplan 

 Vandforsyningsplan 

 Affaldsplan 

 Spildevandsplan 
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Mål 

Plan og kollektiv trafik 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Den overordnede planlægning sikrer gode rammer for 
bosætning og erhvervsudvikling, hvor der samtidig vi-
ses hensyn til natur, landskabs- og kulturmiljøer, miljø 
og klima.  

Planstrategi, kommune- og lokalplanarbejde samt hel-
hedsplaner skal ved ny planlægning sikre udviklingsmu-
ligheder for både nye og eksisterende bolig-, center- og 
erhvervsområder under hensyn til natur, landskabs- og 
kulturmiljøer, miljø og klima.   

Driften af kollektiv trafik udøves på et bæredygtigt, 
samfundsøkonomisk og klimatilpasset grundlag.  

Busbetjening og flextur planlægges i samarbejde med 
Movia, regionerne og nabokommunerne. 

 

Veje og grønne områder 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Afviklingen af biltrafikken prioriteres højest på de 
overordnede veje. På boligveje skal trafikken afvikles 
på de lette trafikanters betingelser. 

Anvisningerne i Trafikplan 2016-2020 følges og priorite-
res i forbindelse med budgetlægningen.  

Det kommunale vej- og stinets udformning sikrer hur-
tige og sikre adgangsveje for bilister, cyklende, fod-
gængere og andre trafikanter. 

Anvisningerne i Trafikplan 2016-2020 følges og priorite-
res i forbindelse med budgetlægningen.  

Kommunale veje og stier samt tilstødende vejarealer 
driftes og vedligeholdes, så vejkapitalen fastholdes, 
og så vej- og stinettet fremstår indbydende og vel-
holdt.  

Anvisningerne i Trafikplan 2016-2020 følges og priorite-
res i forbindelse med budgetlægningen.  

Offentlige grønne områder og stranden holdes i en 
passende plejet og varieret stand i forhold til områder-
nes benyttelse og deres naturværdier og interesser.  

Plejen af kommunens naturområder udføres i henhold til 
Naturkvalitetsplanen. 
Pleje af kommunens øvrige grønne områder udføres i 
henhold til kontrakt med entreprenør og de mål, som 
kontrakten foreskriver. Al pleje foregår som udgangs-
punkt uden brug af kemisk bekæmpelse. 
Kommunen støtter Strandrenselaugets indsat således, at 
strandrensningen til stadighed udvikles, herunder med 
andre aktiviteter knyttet til bevaring af naturpræget langs 
kysten og den rekreative anvendelse af strandområdet.  

 

Miljø og forsyning 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Udledningen af CO2 fra energiforsyningen reduceres.  Implementering af Klimaplan 2010-2025. Der sigtes på 
en reduktion af CO2 -udledningen på 55 % inden udgan-
gen af 2025.  

Der skal være en høj service i forhold til affaldshånd-
tering og en bedre udnyttelse af affaldsressourcerne.  

Implementering af Affaldshåndteringsplan 2014-2024. 
Der sigtes på at reducere mængden af farligt affald, 
elektronik affald og genanvendelige materialer i dagreno-
vationen og i brændbart storskrald med gennemsnitligt 
25 % ved udgangen af 2018.  

Der skal sikres rene vandområder, rent spildevand og 
sikring mod oversvømmelser fra nedbør som følge af 
klimaforandringer.  

Implementering af Spildevandsplan 2014-2026.  

Der skal til enhver tid sikres mod oversvømmelse fra 
Køge Bugt.  

Implementering af Risikostyringsplan 2015-2021.  

Der skal sikres rent drikkevand og stabil vandforsy-
ning til kommunens borgere og virksomheder.  

Implementering af Vandforsyningsplan 2016-2020.  

Områder, der rummer væsentlige værdier knyttet til 
landskab, geologi, kulturhistorie og spredningskorrido-
rer for planter, dyr samt lavbundsarealer i det åbne 
land, beskyttes, plejes og styrkes. 

Implementering af Naturkvalitetsplan 2014-2018.  
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Beredskab 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Ulykker, tab og skader for borgere, virksomheder og 
institutioner og deres personale i Solrød Kommune fo-
rebygges.  

Kommunale bygninger, veje, udearealer og anden kom-
munal infrastruktur indrettes, så skader og ulykker fore-
bygges bedst muligt. 
Beredskabsplaner og beredskabsudstyr opdateres og 
vedligeholdes.  

Når nødsituationer opstår, ydes der hurtig og kompe-
tent assistance til borgere, virksomheder, institutioner 
og deres personale samt gæster i Solrød Kommune.  

Den primære afhjælpende indsats bliver leveret af Øst-
sjællands Beredskab. 
Afhjælpende indsats leveres af Solrød Frivillig Bered-
skab ved begivenheder, som ikke er omfattet af samar-
bejdet med Østsjællands Beredskab, særligt i forbin-
delse med oversvømmelser fra Køge Bugt og fra ned-
bør.  

Nye initiativer i budget 2018-2021 

Tabel 1: Nye initiativer i budget 2018-2021 (Serviceudgifter indenfor servicerammen) (i 1.000 kr.)  

Nr. Navn på budgetinitiativ 2018 2019 2020 2021 

04-09 Revision og implementering af Naturkvalitetsplan 60 30 20 20 

05-02 Implementering af Klimaplan 2010-2025 150 150   

  210 180 20 20 

04-09: Revision og implementering af Naturkvalitetsplan 

Naturkvalitetsplanen 2014-18 er Solrød Kommunes implementering af de mål og retningslinjer på natur-
området, der er vedtaget i Kommuneplan 2013-25. Naturkvalitetsplanen bygger på en samlet kortlægning 
af Solrød Kommunes naturværdier ved hjælp af en struktureret gennemgang af lokaliteterne og en efter-
følgende værdisætning. Naturkvalitetsplanen fungerer derfor som et værktøj til at forbedre og fokusere 
kommunens naturbevarende indsats. Desuden udstikker Naturkvalitetsplanen retningslinjerne for admini-
strationen af naturområderne. Jf. indstillingen til byrådet i 2014 er det hensigten at revidere og opdatere 
planen hvert 4. år. I forbindelse med den kommende kommuneplan er det som følge af en ændring i plan-
loven blevet lovpligtigt at udpege arealer til at understøtte et grønt Danmarkskort. For at få det bedst mulige 
grundlag for denne udpegning er det ligeledes vigtigt at kommunes viden om naturområderne er opdateret.  

05-02: Implementering af Klimaplan 2010-2025 

Solrød Kommunens Klimaplan 2010-25 indeholder en lang række indsatser, der kræver forundersøgelser 
før evt. gennemførelse. Det drejer sig f.eks. om, 1) forundersøgelser vedr. anvendelse af overskudsvarme 
fra Weber og CPKelco til forsyning af henholdsvis Karlstrup Industrikvarter/Karlstrup Landsby og Kirke 
Skensved/Havdrup, 2) forundersøgelser vedr. omlægning fra naturgas til fjernvarme i Solrød Landsby og 
Jersie Landsby, og 3) forundersøgelser vedr. el- og varmebesparelser i boliger og virksomheder, 4) forun-
dersøgelser vedr. etablering af lokale vedvarende energianlæg. Midlerne skal primært anvendes til at an-
søge om eksterne midler til gennemførelse af forundersøgelserne og evt. detailprojektering af de enkelte 
projekter.  Hvis projektet ikke gennemføres vil konsekvensen være, at Solrød Kommune ikke når Byrådets 
vedtagne målsætning om 55 % reduktion i CO2-udledningen inden år 2025. 
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Budget 2018-2021 

Det samlede budget 2018-2021 på politikområdet fremgår af nedenstående tabel. Udgifterne er opdelt 
efter den autoriserede kontoplan. Alle tal er angivet i 2018-priser og i hele 1.000 kr. 

Tabel 2A: Nettobudget Serviceudgifter (1.000 kr.) 

Kontoområde  2018  2019 2020  2021 

0.25.10 Fælles formål (faste ejendomme) 140 140 140 140 

0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 196 196 196 196 

0.28.20 Grønne områder og naturpladser 4.714 4.714 4.714 4.714 

0.38.50 Naturforvaltningsprojekter 652 652 652 652 

0.38.51 Natura 2000 123 123 123 123 

0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 730 730 730 730 

0.52.80 Fælles formål (miljøbeskyttelse) 414 414 414 414 

0.52.81 Jordforurening 17 17 17 17 

0.52.85 Bærbare batterier 78 78 78 78 

0.52.87 Miljøtilsyn – virksomheder 26 26 26 26 

0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 689 689 539 539 

0.55.93 Diverse udgifter og indtægter 5 5 5 5 

0.58.95 Redningsberedskab 2.700 2.700 2.700 2.700 

2.22.01 Fælles formål (vej) 892 892 892 892 

2.22.03 Arbejder for fremmed regning 5 5 5 5 

2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 10.346 10.346 10.346 10.346 

2.28.12 Belægninger m.v. 8.311 8.311 8.311 8.311 

2.28.14 Vintertjeneste 2.627 2.627 2.627 2.627 

2.32.31 Busdrift 5.790 5.790 5.790 5.790 

3.32.50 Folkebiblioteker 64 64 64 64 

6.42.42 Kommissioner, råd og nævn 129 129 129 129 

6.45.50 Administrationsbygninger 64 64 64 64 

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 12.436 12.436 12.436 12.436 

6.45.54 Naturbeskyttelse 797 767 757 757 

6.45.54 Miljøbeskyttelse 2.366 2.366 2.366 2.366 

6.45.56 Byggesagsbehandling 944 944 944 944 

6.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -5 -5 -5 -5 

I alt 55.250 55.220 55.060 55.060 

0.25.10 Fælles formål – Faste ejendomme  

Vinter - grundejerforpligtigelse 

Udgifter til betaling af kontingent til grundejerforeninger og vejlaug, hvor Solrød Kommune har ejendomme. 
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0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri, såsom støtte til opførelse 
af boliger, herunder udgifter til drift af almene boliger, andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn 
før 1. april 2002, ydelsesstøtte til ungdomsboliger, samt udgifter til godtgørelse af statens støtte til ydel-
sesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer. Ungdomsboligbidrag, flygtninges fra-
flytning i forbindelse med istandsættelse, lejetab mv. ved fraflytning, tab på garantier vedrørende realkre-
ditlån mv. 

0.28.20 Grønne områder og naturpladser 

Udgifter og indtægter vedrørende drift af fritidsområder, herunder naturområder, parker og legepladser, og 
strandområder. 
Kommunen bestyrer godt 160 ha. Grønne områder. 
Bygningsvedligeholdelse, energiforbrug, forsikring og vedligeholdelse af omkringliggende arealer ved Jer-
sie Strandpark, Solrød Strandpark og Strandløven samt Trylleskoven, Karlstrup. Samt pulje til vedligehol-
delse af rekreative områder. 

0.38.50 Naturforvaltningsprojekter 

Kommunen har plejepligt på kommunalt ejede naturarealer. Endvidere har kommunen plejeret på privat-
ejede fredede arealer. Formålet er at forbedre kommunens naturområder og sikre mangfoldigheden af dyr 
og planter. I kontrakten ligger, at der foretages pleje i form af bl.a. kratrydning, høslæt, bekæmpelse af 
uønskede arter som kæmpebjørneklo og rynket rose samt vedligeholdelse af hegn, stier og andre publi-
kumsfaciliteter. 
Principperne for kommunens naturpleje er fastlagt i Naturkvalitetsplan 2014-18, som er politisk vedtaget i 
august 2014. 

0.38.51 Natura 2000 

Implementeringen af naturhandleplanerne for kommunes internationale naturbeskyttelsesområder forud-
sætter et opsøgende og facilliterende arbejde i forhold til lodsejerne og lodsejernes organisationer. Lods-
ejernes indsats i forhold til naturhandleplanens gennemførsel beror på et frivillighedsprincip. Det er dog 
kommunernes ansvar at handleplanerne bliver implementerede.  

Derudover kan det, jf. Naturbeskyttelseslovens § 19 d og § 19 blive nødvendigt at udbetale erstatning til 
ejere af arealer i områderne, der måtte lide dokumenterede tab, som følge af kommunes afgørelse om at 
visse aktiviteter vil have en skadelig virkning på områdernes bevaringsmålsætning. Vurderingen af an-
meldte aktiviteters virkning på områderne vil ofte kræve ekstern bistand. 

0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 

Udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til de enkelte vandløb. 
Vedligeholdelse af vandløb omfatter oprensninger ved bro rør og udgravning af de 2 udløb til Køge Bugt. 
Oprensning og udgravning sker efter behov hele året igennem. 
I Solrød Kommune findes der ca. 30 km vandløb. 
For hvert vandløb er der udarbejdet et regulativ. I regulativet er bl.a. anført, hvor bredt det pågældende 
vandløb skal være, og i hvilken højde vandløbets bund skal ligge, samt hvordan og hvornår vandløbet skal 
vedligeholdes. Vedligeholdelse omfatter skæring af vandplanter (grødeskæring) samt oprensning af sand, 
der er aflejret på vandløbsbunden. Det er nødvendigt at vedligeholde vandløbene, så der ikke sker over-
svømmelse af de nærliggende arealer. Samtidig skal det ske så skånsomt som muligt af hensyn til naturen.  
 
Der er udarbejdet regulativer for følgende vandløb: 

 Skelbækken  

 Salbjergbæk  

 Ejerbæk  

 Solrød Bæk  

 Vildmoseløbet  

 Møllebækken  

 Karlstrup Mosebæk  

 Magleengstreget, Skæringsstreget, Gammelmosestreget, Hyllemosestreget og Lillesletstreget  

 Skensved Å 
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På begge sider af vandløbet skal der være 2 meter brede bræmmer, der blandt andet ikke må dyrkes eller 
jordbehandles. Bræmmerne skal beskytte vandløbet og sikre, at vandløbets brinker ikke skrider ud. Sam-
tidig er bræmmerne et fristed for markens fugle og dyreliv. 

Kommunen fører tilsyn med reglerne om 2 meter bræmmer og har pligt til at indberette overtrædelser af 
reglerne (krydsoverensstemmelse). 

0.52.80 Miljøbeskyttelse m.v. Fælles formål  

Udgifter og indtægter vedrørende miljøbeskyttelsesforanstaltninger, som ikke objektivt kan fordeles på 
funktionerne 0.52.81-0.52.89, f.eks. i forbindelse med generelle miljøforsikringer. 

Konsulent bistand, generelt miljø  

Anvendes dels til ekstern bistand i forbindelse med løsningen af lovpligtige opgaver på miljøområdet, dels 
til kompetenceudvikling af miljømedarbejdere. 

Ekstern bistand dækker: 

 Juridisk bistand til udarbejdelse af påbud mv. på jordforureningsområdet. 

 Juridisk bistand til håndhævelse af vandforsyningsområdet. 

 Juridisk bistand til håndhævelser på virksomheder og landbrug. 

 Faglig bistand i forbindelse med udarbejdelse af sektorplaner (varmeplan, spildevandsplan, af-
faldsplan, vandforsyningsplan). 

0.52.81 Jordforurening  

Udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbin-
delse med oprydning på forurenede grunde, hvad enten dette sker i medfør af lov om forurenet jord eller 
andre bestemmelser. 

0.52.85 Bærbare batterier  

Indtægter og udgifter i forbindelse med indsamlingen af bærbare batterier og akkumulatorer. 

0.52.87 Miljøtilsyn – virksomheder  

Udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder. 

Miljøtilsyn, Indtægter  

Der er brugerbetaling på miljøtilsynene, indtægten er på ca. 30 t.kr. årligt. 

Ikke brugerbetalingspligtige  

Omfatter indkøb af diverse udstyr, målinger mv. til brug ved tilsynet med ikke brugerbetalingspligtige virk-
somheder. 

0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 

Udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndte-
ring, luft- og støjforureningsbekæmpelse, samt tilsyn og overvågning af spildevand. Her registreres endvi-
dere eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med vandindvinding. 

Vandindvinding  

Udgiften dækker modeller/værktøjer til vandindvindingstilladelse, centralt bygningsvedligeholdelse og ved-
ligeholdelse af udearealer. 

Recipientkvaliteter og spildevand 

Herunder digitalisering af Solrød Kommunes Spildevandsplan. Målet med digitalisering af spildevandspla-
nen er at lette administrationens arbejde med løbende opdatering og opfølgning på mål og indsatser i 
planperioden. 

Konsulent, affald 

Budgettet dækker  

 juridisk bistand til løsning af opgaver vedr. affaldsudbud, overholdelse af og tolkning af lovgiv-
ning/regulativer m.v. 

 Anvendelse af gebyrmidler på vandindvindingstilladelse. 

 Til indsatsplanlægning vedrørende grundvandsbeskyttelse. 

  



MÅL OG ØKONOMI 2018 – 2021 2. Teknik og Miljø 
 

 

 
45 

0.55.93 Diverse udgifter og indtægter  

Udgifter og indtægter i forbindelse med bekæmpelse af rotter 

Skadedyrsbekæmpelse af rotter opkræves over ejendomsskatten. Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 
er lovpligtigt og revideres hvert tredje år. Handlingsplanen er offentliggjort på www.solrod.dk. 

0.58.95 Redningsberedskab 

Beredskabsopgaven varetages af Østsjællands Beredskab, som dækker Roskilde, Høje Tåstrup, Vallens-
bæk, Ishøj, Greve, Køge, Stevns og Solrød Kommune.  

Redningsberedskabet yder øjeblikkelig livreddende, begrænsende og afhjælpende indsats i tilfælde af 

 brand eller overhængende fare for brand  

 eksplosion 

 akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer og i vandløb  

 færdselsuheld 

 sammenstyrtningsulykker 

 togulykker 

 flyulykker til lands 

 naturkatastrofer 

 andre redningsopgaver, hvor der er akut og overhængende fare for mennesker eller dyr  

 begrænsende og afhjælpende indsats ved andre akutte uheld, når alarmcentralen anmoder herom 

Beredskabsplan 2010-2014 for Solrød Kommune er senest behandlet af byrådet den 21. juni 2010. I regi 
af Østsjællands Beredskab arbejdes der på en ny fælles Beredskabsplan. 

Fælles formål  

Udgifter og indtægter som ikke objektivt kan fordeles på forebyggelse og afhjælpende indsats. F.eks. de-
central bygningsvedligeholdelse, administration, herunder telefon, forplejning, tidsskrifter m.v. samt tilskud 
til Solrød Frivillige Redningsberedskab.  

Forebyggelse 

Udgifter og indtægter som vedrører redningsberedskabets opgave med at forebygge skader på person, 
ejendom og miljø. Herunder brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, samt holdnings- og adfærds-
rettet information og kampagner rettet mod borgere, virksomheder og institutioner. 

Betalingen vedrører eftersyn og vedligeholdelse af brandmateriel, herunder brandhaner og branddamme 
samt brandteknisk byggesagsbehandling, overnatningstilladelser og fyrværkeritilladelser. 

Afhjælpende indsats 

Udgifter og indtægter som vedrører redningsberedskabets opgave med at begrænse og afhjælpe skader 
på person, ejendom og miljø. Herunder de direkte udgifter til assistancer bl.a. stationer, mandskab, mate-
riel, uddannelse og enterprisekontrakter. 

Den afhjælpende indsats i Solrød Kommune er fra januar 2016 varetaget af Østsjællands Beredskab. 

2.22.01 Fælles formål, vejformål 

Udgifter og indtægter vedrørende tværgående vejformål, der ikke objektivt kan registreres særskilt på de 
øvrige funktioner under hovedkonto 2, herunder udgifter vedrørende vejplanlægning. Området består af 
udgifter til kontraktstyring i forbindelse udbud af Vej og Park, færdselstællinger og prognoser, plangrundlag 
inden for vejadministration, udgifter i forbindelse med administrationssystemer og arbejdsskadeforsikring. 

2.22.03 Arbejder for fremmed regning 

Udgifter og indtægter i forbindelse med nødvendig lovgivningsmæssig vedligeholdelse af private fælles-
veje, som skal vedligeholdes af de tilstødende grundejere. Ved kendelser som stiller krav om istandsæt-
telse – og de tilstødende grundejere ikke har finansieringsmulighed, kan kommunen gå i udlæg med den 
samlede udgift til istandsættelsen, hvorefter fakturering sker med 8 % administrationstillæg. 
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2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer. 

Vedligeholdelse af udenomsarealer  

Omfatter udgifter til vejvedligeholdelse, vejafvanding, slamsugning, renovering af brønde og byskilte.  

Matrikulære berigtigelser og matrikulære andre udgifter samt kommunale veje driftstilskud og afvandings-
bidrag fra de kommunale veje for afvanding til den offentlige kloak samt bortskaffelse af vejaffald.  

Asfalt 

Pulje til asfalt på veje og stier. 
Solrød Kommune har ved årlige hovedeftersyn af hele vejnettet, fokus på en prioritering af de større be-
lægningsarbejder i forhold til vejklassificering i trafikplanen. 
Reparation og vedligehold af belægninger, som primært skal sikre at arealerne er i en stand, der svarer til 
trafikkens art og størrelse. 

Vejbelysning 

Solrød kommune står for vedligeholdelsen af belysningen på offentlige veje og stier og på de fleste private 
fællesveje og stier. Den daglige drift af belysningen sker i et samarbejde med Seas-Nve, der på kommu-
nens vegne står for vejbelysningen og vedligeholder de ca. 6.000 lamper. 
Belysningstidspunkterne er i forbindelse med budgetaftalen for budget 2014 ændret således, at der er 
natteslukkes i tidsrummet: 

 Mandag – tirsdag kl. 01.30 til 04.30  

 Tirsdag – onsdag kl. 01.30 til 04.30 

 Onsdag – torsdag kl. 01.30 til 04.30 

 Torsdag – fredag kl. 01.30 til 04.30  

 Fredag – lørdag Ingen natslukning 

 Lørdag – søndag Ingen natslukning 

 Søndag – mandag kl. 01.30 til 04.30 

Principielt vil lyset kun blive slukket på de mindre befærdede veje og i boligområder. 
De større veje vil af hensyn til trafiksikkerheden ikke blive natslukket. 
Byrådet tog i januar 2015 en principiel beslutning om, at når eksisterende lysanlæg udskiftes med mere 
energivenlige anlæg med lysdæmpning, er der mulighed for efter en konkret vurdering at give tilladelse for 
lysdæmpning i natslukningsperioden. 

Afvandingselementer  

Vedligeholdelse af afvandingselementer, som omfatter tømning af regnvandsbrønde hvert andet år samt 
efter behov. Vedligehold af brønde og ledninger samt rabatprofilering. Formålet er primært at afvandings-
elementerne trafiksikkerhedsmæssigt er i forsvarlig stand, og at elementerne lever op til de krav der stilles 
af miljømyndigheden. 

2.28.12 Belægninger m.v. 

Udgifter vedrørende reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer, inklusiv efterfølgende re-
novering af vejafmærkningen. 

Brolægning 

Brolægning omfatter opretning og vedligehold af fortovsbelægning, kantsten, svingsten, kantbegræns-
ningssten samt regulering af belægninger omkring riste og dæksler. Opgaven dækker primært over punkt-
vise reparationer, som foretages for at sikre færdselssikkerheden. 

Pulje til Renovering af øvrige kommunale parkeringspladser 

Bevaring af parkeringspladskapitalen ved at opretholde vedligeholdelsesstandarden. Der vil være fokus 
på at ændre flisebelægning til asfalt, som en mere praktisk løsning som er billigere at vedligeholde. 

  

http://www.solrod.dk/cms/doks/Afdelinger/Teknisk%20Administration/Vej%20og%20GIS/hjemmeside/Trafikplan_2009_2013.pdf
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2.28.14 Vintertjeneste 

Udgifter og indtægter vedrørende snerydning og glatførebekæmpelse. 
Vintertjeneste dækker over snerydning og saltning på veje, stier, pladser, fortove og øvrige arealer, i hen-
hold til det serviceniveau der er beskrevet i kommunens regulativ. Vintertjenesten er prioriteret i samar-
bejde med politiet. Vintertjenesten er opdelt i 5 klasser med hver sit serviceniveau. 1 - A-veje, 2 - Stier, 
veje og pladser, 3 - B-veje, 4 - Fortove og øvrige arealer, 5 - C-veje.  
Området omfatter driftsudgifter til vintertjeneste herunder løn, materialer, leje af biler, brændstof og indkøb 
af salt. 

2.32.31 Busdrift  

Lokale busruter 

Solrød Kommune skal afregne Movia for de buslinjer, som går på tværs af kommunegrænserne. Afregnin-
gen foregår således, at Solrød Kommune skal betale for de nettoudgifter, der er for en buslinje, mens en 
kører inden for kommunegrænsen. Nettoudgifterne fordeles efter en fordelingsnøgle, som er udregnet hos 
Movia, hvor der betales for den tid bussen kører i Solrød Kommune, og modregnes for de billetindtægter, 
som kommer ind medens bussen kører inden for kommunegrænsen. Fordelingsnøglen er blevet revideret 
med virkning fra 2016. Med den nye fordelingsmodel fordeles udgifter til buslinjer ud fra nedenstående: 

 Buslinjer, der kun kører i en kommune, finansieres af kommunen.  

 For linjer, der kører i mere end en kommune, betales 80 % af tilskuddet efter hvor mange timer 
der køres i de respektive kommuner.  

 20 % af tilskuddet til linjer, der kører i flere kommuner (som ikke fordeles efter timer), betales 
solidarisk og fordeles efter befolkningstal.  

 Linjer, der kun kører regionalt, finansieres af regionerne.  

 Tilskud til Administration: Administration består bl.a. af vagtplads, kundeservice, markedsføring, 
billetkontrol, støttefunktion samt ydelse rejsekortlån. Administration fordeles efter antallet af timer. 

Flextur 

Flextur er kørsel, der fungerer som supplement til den kollektive trafik for alle borgere i kommuner, der har 
indført denne del af Flextrafik. Flextur benyttes ofte i områder, hvor traditionel kollektiv trafik ikke er øko-
nomisk rentabel grund på grund af lave passagertal. 

Borgerne betaler en andel af kørslen, mens kommunen betaler nettoudgifterne til kørslen. 

Handicapkørsel  

Flexhandicap, som ydes gennem trafikselskabet Movia, er et tilbud til bevægelseshæmmede, blinde og 
stærkt svagtseende borgere, der ikke kan benytte den almindelige kollektive trafik. Det er en kørselsord-
ning, der sikrer, at den nævnte borgergruppe får samme tilbud som alle andre, selvom de ikke kan benytte 
almindelige busser og tog. Det kan fx være kørestolsbrugere, borgere der benytter ganghjælpemidler eller 
borgere med psykiske handicap.  

Kørselsordningen dækker Movias område (Sjælland, Lolland, Falster, samt brofaste øer), og foregår på 
alle årets dage og hele døgnet. Ordningen kan benyttes til alle kørselsformål, herunder fritidsformål og 
behandlingstilbud (læge, tandlæge m.fl.) 

Kommunen visiterer borgeren til kørselsordningen, og herefter kan den tilmeldte borger foretage op til 104 
enkeltture om året. Borgeren betaler ud over medlemsgebyret en andel af kørslen. Dog må egenbetalingen 
aldrig væsentligt overstige, hvad en tilsvarende rejse koster i den traditionelle kollektive trafik. Borgerens 
bopælskommune dækker nettoudgifterne til kørslen. 

Byrådet har på sit møde i april 2017 besluttet følgende: 

 Buslinjerne 215, 220 og 246 genbestilles med samme kørselsomfang som ved bestillingen for 
2017. 

 Solrød Kommune tilkendegiver over for Region Sjælland, at buslinjer (fra 2016) 97N (natbus ad 
Strandvejen) og 120 ønskes med samme kørselsomfang som ved den kommunale bestilling for 
2017.  

 Der planlægges busforbindelse til Køge Nord Station inden åbningen i 2018 med videre busfor-
bindelse til Universitetshospitalet. 

 Flextur markedsføres fortsat lokalt 
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I budgettet for 2018 er der afsat 5,790 mio. kr. til busdrift. Beløbet skal dække selve buskørslen, kommu-
nens andel af udgifter til flextur, med det nuværende kørselsomfang, handicapkørsel og tilskud til rejse-
kortlån. Budgettet til handicapkørsel udgør 0,394 mio. kr. af det samlede budget på 5,790 mio. kr. 

6.42.42 Kommissioner, råd og nævn 

Området omfatter hegnssynsmænd og vurderingsmænd jf. lovgivningen. Sekretærfunktionen varetages af 
Teknik og Miljø. Behovet for hegnssyn varierer fra år til år. Med udgangspunkt i behovet de seneste år, 
anslås det årlige antal hegnsyn at udgøre 3-5.  

Den budgetterede udgift omfatter fortrinsvis mødeaktiviteter, vederlag til hegnsynsmænd og vurderings-
mænd, kontingenter, honorarer til specialister samt indkøb af lov- og vejledningsmateriale. Kurser afholdes 
under økonomiudvalgets konti. 

6.42.50 Administrationsbygninger 

Udgifter til OK-Nygaard til vedligeholdelse af udearealer ved Rådhuset. 

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 

Udgiften dækker løn til administrativt personale, konsulentbistand på planområdet samt materiale til bor-
germøder, offentliggørelse og digitalisering af kommuneplaner. 

Konsulentbistanden dækker: 

 ekstern bistand i forbindelse med løsning af lovpligtige opgaver på planområdet 

 bistand i forbindelse med planstrategi-, kommuneplan, lokalplan- og naturplanarbejde m.m. 

 faglig bistand i forbindelse med udarbejdelse af analyser, der anvendes som grundlag for udar-
bejdelse af planer. 

6.45.54 Naturbeskyttelse 

Udgifter til løn til administrativt personale samt udgifter overvågning af dyr, fugle og planter i lokale natur-
områder i forbindelse med pleje og reetablering af områderne. Samt planlægning af fremtidig naturpleje 
og dokumentation for virkning af tiltag. 

6.45.56 Byggesagsbehandling 

I 2018 er timesatsen på byggesagsbehandling 576 kr. pr. time. Udgifterne som består af lønudgifter og 
udgift til digitalisering af byggesagsarkiv og udgør 2,653 mio. kr. (alt er ØD-midler) og indtægtsbudgettet 
udgør 1,708 mio.kr. i 2018, således at nettobudgettet bliver 945 t.kr. 

6.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love  

Indtægten dækker over gebyrer for hyrevognsbevillinger. 

Brugerfinansieret område  

Tabel 2B: Nettobudget Brugerfinansieret område (1.000 kr.) - Brugerfinansieret område 

Kontoområde  2018  2019 2020  2021 

1.38.60 Generel administration 184 317 168 168 

1.38.61 Ordninger for dagrenovation – restaffald -388 2.887 -232 -232 

1.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 393 467 471 471 

1.38.63 Ordninger for glas, papir og pap -61 -83 -85 -85 

1.38.64 Ordninger for farligt affald -28 -17 -17 -17 

1.38.65 Genbrugsstationer 263 218 220 220 

I alt 362 3.789 525 525 
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Affaldshåndtering  

Affaldsområderne er gebyrfinansieret efter hvile-i-sig-selv-princippet. Der foretages mellemregning mellem 
kommunen og de ordninger, der registreres under de enkelte områder. Dette indebærer, at der for enkelte 
områder som dagrenovation, storskrald og haveaffald, farligt affald og genbrugsstationer medtages et bi-
drag til dækning af omkostninger til det administrative personale der håndterer ordningerne samt bereg-
nede renter af kommunernes udlæg. 

For at undgå store årlige op- og nedreguleringer af takster forsøges hvile-i-sig-selv-princippet gennemført 
på den måde, at et mellemværende mellem kommunen og det brugerfinansierede område senest skal 
være udlignet efter 4 år.  

Affaldsplanen skal fremover gælde for 12 år og revideres hvert 6 år. Den nugældende affaldsplan (affalds-
håndteringsplan) gælder fra 2014 til 2024 men skal revideres i 2018. Der sigtes mod et nyt udbud af ind-
samlingsordningerne med virkning fra efteråret 2019.  

1.38.60 Generel administration 

Borgerinformation, konsulentydelser og IT-udgifter m.v. kvalitetssikring og planlægning vedrørende alle 
renovationsordninger. I henhold til den gældende affaldsplan er der årligt afsat 100 t.kr. til ekstra til infor-
mationsindsats med henblik på at øge genbruget. 

Generel administration Budget 2018 

Husholdninger, borgerinformation 162 

Information 31 

It-systemer, konsulenter og fagligt samarbejde 696 

Affaldssystem 43 

Administrationsbidrag 1.943 

Erhverv administrationsbidrag 93 

Erhverv, administrationsgebyr -227 

Husholdninger, administrationsgebyr -2.551 

Administration renter -6 

I alt (i 1.000 kr.) 184 

 

1.38.61 Ordninger for dagrenovation – restaffald 

Udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for dagrenovation 
(restaffald). Her vil typisk være tale om indsamlingsordninger.  

Med henblik på at opnå 50 % genanvendelse i Solrød Kommune inden 2022 planlægges indførelse af en 
kildesortering af bioaffald i forbindelse med næste udbud af indsamlingen i 2019. Det kræver ensartede 
løsninger for enfamiliehuse og rækkehuse, som passer til to kammer biler. Hvilket gør det hensigtsmæssigt 
at kommunen overtager ejerskabet indsamlingsmateriellet. F.eks. 2 hjulede beholdere med 2 kamre til 
henholdsvis bioaffald og restaffald. Skønnet udgift 7.500 beholdere i udbud á 400 kr., svarende til en sam-
let udgift på 3.000.000 kr. Detaljerne fastlægges i næste affaldsplan, og det er muligt at der i forbindelse 
med denne også bliver behov for indkøb af yderligere kommunale beholdere til kildesortering.  
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Ordninger for dagrenovation - restaffald Budget 2018 

Udgift til vognmand 5.323 

Behandling af dagrenovation 2.184 

Salg af sækkemærker  -27 

Kørselsudligning  -9 

Dagrenovationsgebyr  -7.851 

Gebyr for ekstraordinære oprydninger -10 

Ekstraordinære oprydninger 10 

Dagrenovation - renter -8 

I alt (i 1.000 kr.) -388 

 

1.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 

Udgifter og indtægter drift af ordninger for storskrald og haveaffald. 

Ordninger for storskrald og haveaffald Budget 2018 

Behandling brandbart 596 

Stort brandbart behandling 245 

Kørsel storskrald ex. haveaffald 1.599 

Haveaffald, kørsel 708 

Haveaffald behandling   586 

Salg af Jern -117 

Storskraldsgebyr -3.216 

Storskrald renter -8 

I alt (i 1.000 kr.) 391 

 

1.38.63 Ordninger for glas, papir og pap 

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift af ordninger for glas, papir og pap. 

Ordninger for glas, papir og pap Budget 2018 

Indkøb af containere  94 

Indsamling af pap og tømning af papircontainere 323 

Tømning af glascontainere  649 

Tømning af papircontainere  577 

Glas, papir og pap, gebyr  -805 

Salg af pap  -110 

Salg af papir  -818 

Behandling af glas 25 

Glas. papir og pap, renter 4 

I alt (i 1.000 kr.) -61 
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1.38.64 Ordninger for farligt affald 

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift af ordninger for farligt affald. Det bemærkes, at udgifter og 
indtægter i forbindelse med oprydning på forurenede grunde registreres på 0.52.81 Jordforurening. 

Ordninger for farligt affald 

Ordninger for farligt affald Budget 2018 

Klinisk risiko affald, apotekerordningen 15 

Miljøskabe, afhentning og behandling 284 

Farligt affald, gebyr -567 

Etablering af indsamling til ordning for fagligt affald 240 

I alt (i 1.000 kr.) -28 

 

1.38.65 Genbrugsstationer 

Udgifter og indtægter vedrørende drift af genbrugsstationer. Udgifter og indtægter vedrørende indsamling 
af pap, papir, glas, haveaffald og farligt affald der afleveres på genbrugspladser registreres også på denne 
funktion.  

Virksomhederne kan frit vælge hvilken genbrugsplads i hele landet de vil bruge. Derfor skal gebyrerne for 
brug af MiljøCenter Greve være ens for Greve og Solrød Kommuner. For klippekortsordningen, der omfat-
ter 250 klip om året, skal taksten endvidere også være i nogenlunde overensstemmelse med det der op-
kræves for genbrugspladserne i nabokommunerne som administreres af henholdsvis ARGO og Vestfor-
brændingen. 

Miljøstyrelsen har tidligere annonceret en evaluering af gebyrerne for erhverv på genbrugspladser. Denne 
evaluering kan betyde ændring af affaldsbekendtgørelsen vedr. opkrævning for erhverv på genbrugsplad-
serne.  

Genbrugsstationer Budget 2018 

Miljøcenter Greve, erhverv 135 

Miljøcenter Greve, husholdning 5.584 

Genbrugsplads erhverv, gebyr -135 

Genbrugsplads husholdninger, gebyr -5.317 

Genbrugsplads husholdninger, renter -4 

I alt (i 1.000 kr.) 263 
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Nøgletal 

I tabellerne nedenfor ses udvalgte ECO Nøgletal for politikområdet. 

Kr. pr. indbygger 

Regnskab 2016 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele 
 Landet 

Grønne områder og naturpladser 221 112 152 178 

Vedligeholdelse af vandløb.  32 29 58 41 

Vejvedligeholdelse m.v.  470 579 554 521 

Belægninger 354 70 164 183 

Vejvæsen  957 977 1.027 969 

Vintertjeneste  91 121 156 134 

Redningsberedskab 120 202 230 240 

Kr. pr. indbygger 

Budget 2017 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Grønne områder og naturpladser 229 126 149 192 

Vedligeholdelse af vandløb.  32 33 57 40 

Vejvedligeholdelse m.v.  477 527 596 525 

Belægninger 368 69 165 180 

Vejvæsen  1.001 966 1.099 993 

Vintertjeneste  117 121 168 147 

Redningsberedskab 118 199 227 237 

Kilde: ECO Nøgletal tabel 9.100, 9.101, 9.200, 9.201, 9.300, 9.301 samt 9.500 og 9.501 
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Området Kommunale ejendomme omfatter kommunens egne ejendomme, dvs. bygninger, grunde og ude-
arealer. Kommunen har mere end 60 bygningskomplekser med et samlet etageareal på ca. 89.000 kva-
dratmeter, som bruges til skoler, idrætshaller, institutioner osv. 

Der er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Lokaleoptimeringsplan 

Mål 

Bygninger 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Volumen og indretning af den kommunale bygnings-
masse leverer gode rammer for udøvelse af kommunal 
institutionsdrift, administration og andre kommunale 
funktioner.  

Investeringer i og afvikling af bygninger og tekniske in-
stallationer sker med udgangspunkt i en samlet afvej-
ning af planlægning, funktionalitet, miljø- og vedligehol-
delsesforhold, forsyningssikkerhed og æstetik.  

Kommunale bygninger og deres udearealer drives og 
vedligeholdes, så bygningskapitalen fastholdes, og 
bygninger og omgivelser fremstår indbydende og vel-
holdte.  

Der arbejdes mod, at eksisterende byggeri og udearea-
ler bringes i en ensartet vedligeholdelsesstand, som le-
ver op til de til en hver tid gældende krav for aktuel be-
nyttelse.  

I kommunale bygninger fokuseres der på ressourcebe-
sparende tiltag og på mulighederne for at udnytte ved-
varende energi og reduktion af CO2-udledning.  

Nybygninger, renovering og tilbygninger skal leve op til 
højest mulige energikrav ud fra helhedsbetragtninger af 
rentabiliteten af energibesparende foranstaltninger. 
CO 2-udslip reduceres med 2 % om året frem til 2025.  

Nye initiativer i budget 2018-2021 

Tabel 1: Nye initiativer i budget 2018-2021 (i 1.000 kr.) 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2018 2019 2020 2021 

16-14 Afledt drift af ny hal ved SIC    760 

 Nye initiativer, i alt    760 

16-14: Afledt drift til ny hal ved SIC: 

Driftsudgifter til ny hal ved SIC. Hallen er forventet i drift primo 2021, og beløbet er derfor årlige udgifter til 
drift af hallen fra 2021.   
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Budget 2018-21 

Det samlede budget 2018-2021 på politikområdet fremgår af nedenstående tabel. Udgifterne er opdelt 
efter den autoriserede kontoplan. Alle tal er angivet i 2018-priser og i hele 1.000 kr. 

Tabel 2A: Nettobudget Serviceudgifter (1.000 kr.) 

Kontoområde  2018  2019 2020  2021 

0.22.03 Erhvervsformål 28 28 28 28 

0.22.04 Offentlige formål 3 3 3 3 

0.22.05 Ubestemte formål (jordforsyning) -139 -139 -72 -72 

0.25.10 Fælles formål (faste ejendomme) 11.620 11.620 11.620 11.620 

0.25.12 Erhvervsejendomme -37 -37 -37 -37 

0.25.13 Andre faste ejendomme 1.482 1.425 1.425 1.425 

0.28.20 Grønne områder og naturpladser 449 449 449 449 

0.32.31 Stadion og idrætsanlæg 158 158 158 918 

0.58.95 Redningsberedskab 46 46 46 46 

3.22.01 Folkeskoler 18.318 18.318 18.318 18.318 

3.22.05 Skolefritidsordninger 1.319 1.319 1.319 1.319 

3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.626 4.626 4.626 4.626 

3.32.50 Folkebiblioteker 1.575 1.575 1.575 1.575 

3.35.61 Biografer 72 72 72 72 

3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 357 357 357 357 

4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 455 455 455 455 

5.25.10 Fælles formål 833 833 833 833 

5.25.11 Dagpleje 208 208 208 208 

5.25.14 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) 4.987 5.472 5.704 5.704 

5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 121 121 121 121 

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 266 266 266 266 

5.30.28 Hjemmesygepleje 406 406 406 406 

5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud  
målrettet mod primært ældre 

1.611 1.611 1.611 1.611 

5.72.99 Øvrige sociale formål 56 56 56 56 

6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 15 15 15 15 

6.45.50 Administrationsbygninger 2.105 2.105 2.105 2.105 

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 4.951 4.951 4.951 4.951 

I alt 55.891 56.319 56.618 57.378 

 
  



MÅL OG ØKONOMI 2018 – 2021 3. Kommunale ejendomme 
 

 

55 

Centralt styrede områder, ejendomscentret  

Drift af kommunens bygninger er centralt styret af ejendomscentret. Bygningsudgifter kan deles op i for-
skellige udgiftstyper. Nedenfor er en samlet opgørelse på udgiftstyper samt en beskrivelse af, hvad de 
indeholder. Yderligere er der under udgiftstype en specifikation af fordelingen på bygninger og puljer. Ved 
etablering af nye bygninger eller tilbygninger til eksisterende bygninger afsættes afledt drift til drift af byg-
ninger når de tages i brug. Den forventede udgift til drift af bygningen budgetlægges ud fra bygningens 
størrelse.  

Centralt styrede områder, ejendomscentret 

 2018 

Udgifter inden for Teknik og Miljøs ØD-ramme  

Udgifter til administrativt personale  3.108 

Puljemidler med 100 % overførselsadgang  

Puljemidler – Energiforbedrende investeringer 1.281 

Områder inden for Ejendomscentret ØD-ramme  

Indvendig Bygningsvedligeholdelse 8.413 

Udvendig bygningsvedligeholdelse 7.008 

Vedligeholdelse af udenomsarealer 1.981 

Personaleudgifter, ejendomscentret 6.113 

Serviceaftaler 1.570 

Områder uden for ØD  

Energiudgifter 13.442 

Renovation 677 

Rengøring og vinduespolering 9.459 

Måtteleje 109 

Central forsikring 2.463 

Skatter og afgifter 130 

Indtægter -1.372 

Øvrige udgifter 1.509 

I alt 55.767 

Udgifter til administrativt personale 

Udgifter til administrative medarbejdere i ejendomscentret.  

Puljemidler 

Pulje til løbende investeringer i energiforbedrende tiltag, hvilket muliggør et løbende fokus på kommunens 
energipolitik. De energibesparende tiltag påvirker driftsbudgettet positivt. Energiforbedrende investeringer 
kan lånefinansieres. 

Puljemidler Budget 2018 

Energiinvesteringer 1.281 

I alt (i 1.000 kr.) 1.281 
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Indvendig bygningsvedligeholdelse, udvendig bygningsvedligeholdelse og vedligehol-
delse af udearealer. 

Investeringer i bygninger og teknik sker på baggrund af en helhedsbetragtning dvs. med vægt på en samlet 
afvejning af planlægning, funktionalitet, levetid, miljørigtighed, vedligeholdelsesforhold, forsyningssikker-
hed og æstetik 

Langsigtede vedligeholdelsesplaner justeres hvert år på baggrund af en årlig bygningsgennemgang af den 
samlede bygningsmasse. 

Bygningsvedligeholdelsen kategoriseres således: 

 Indvendig bygningsvedligeholdelse 

 Udvendig bygningsvedligeholdelse 

 Udearealer 

Ud fra de 3 områder, er der følgende opdelinger: 

 Akut vedligeholdelse 
Skader/beskadigelser, der opstår, hvor skaden skal afhjælpes her og nu for at forhindre varig 
skader på kommunens bygninger eller at bygningen ikke må bruges. Eksempelvis smadret rude, 
hul i tag, vand indtrængen eller rottebekæmpelse. 

 Løbende vedligeholdelse 
Skader/beskadigelser, der ikke nødvendigvis skal laves her og nu. Eksempelvis defekt toilet-
kumme, defekt dørkarm eller beskadiget belægning. 

 Planlagt vedligeholdelse 
Ved årlig gennemgang af bygningerne opgøres ønsker/behov for større bygningsmæssige for-
bedringer, såsom nye vinduer, facaderenoveringer m.v. således at byggeriet kvalitetsmæssigt 
forbedres. På udearealerne ved institutioner og skoler anvendes midler til vedligeholdelse af le-
gepladsredskaber, belægninger m.m. 

Udgifter til indvendig bygningsvedligeholdelse kan f.eks. være indvendige vandrørs reparationer, reparati-
oner af elinstallationer eller opsætning af nye vægge ved ruminddeling. 

Udgifter til udvendig bygningsvedligeholdelse kan f.eks. være udvendige vandrørs reparationer, reparati-
oner af tag eller maling af facade på bygninger. 

Udgifter til vedligeholdelse af udearealer kan f.eks. være fældning af træer, reparation af legeredskaber, 
renovering af faldunderlag samt græs- og hækkeklipning. 

Personaleudgifter, ejendomscentret 

Udgifter i denne kategori går til personale vedrørende bygningsdrift og de tekniske servicemedarbejderes 
græs- og hækkeklipning. 

Energiudgifter 

Udgifter i denne kategori vedrører drift af bygninger som omfatter vand, varme, el samt vandafledning. 
Nedenfor er vist fordelingen på de enkelte kategorier. 

Energiudgifter Budget 2018 

Fjernvarme 4.963 

Naturgas 1.028 

El 5.999 

Vandforbrug 580 

Vandafledning 872 

I alt (i 1.000 kr.) 13.442 

Renovation 

Udgifter i denne kategori vedrørende renovation, makulering af fortroligt papir og storskrald.  
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Rengøring og vinduespolering 

Udgifter til rengøring og vinduespolering af bygninger. Der pågår en løbende kontrol med rengøringen og 
opfølgning af aftalte justeringer. Nedenfor er vist fordelingen på funktionsområder. 

Rengøring og vinduespolering Budget 2018 

00.25.13 Andre faste ejendomme 401 

00.28.20 Grønne områder og naturpladser 159 

03.22.01 Folkeskoler 4.351 

03.22.05 Skolefritidsordninger 395 

03.32.50 Folkebiblioteker 335 

03.35.61 Biografer 65 

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 223 

04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 179 

05.25.11 Dagpleje 197 

05.25.14 Daginstitutioner 1.566 

05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 26 

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 65 

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 296 

05.72.99 Øvrige sociale formål 1 

06.45.50 Administrationsbygninger 678 

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (kontraktopfølgning og ekstraopgaver) 521 

I alt (i 1.000 kr.) 9.459 

Måtteleje 

Udgifter til leje af måtter og rengøring af måtter.  

Central forsikring 

Udgifter til forsikringer af bygninger, køretøjer, ansvar, arbejdsskade, kollektiv ulykke, plejeanbragte per-
soner, erhvervsforsikringer m. fl. en del af budgettet anvendes til mæglerydelse samt selvrisiko ved skader 
og lign. 

Desuden udgifter til risikostyringspuljen, som anvendes til opgaver der kan forebygge og reducere skades-
omfanget og forsikringsudbetalingen på kommunens egne ejendomme. Eksempelvis opsætning af brand-
alarmeringsanlæg, overvågningsudstyr m.v. 

Skatter og afgifter 

Udgifter vedrørende ejendomsskatter, motor/køretøjs afgifter. 

Indtægter 

Indtægter vedrørende husleje, forpagtningsafgifter samt udleje af arealer f.eks. til telefonmaster. 

Serviceaftaler 

Udgifter til serviceaftaler på f.eks. elevatorer, ventilations anlæg, tyveri alarmer og brand alarmer. Nedenfor 
er fordeling vist på funktionsområder. 
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Serviceaftaler Budget 2018 

00.25.13 Andre faste ejendomme 77 

03.22.01 Folkeskoler 588 

03.22.05 Skolefritidsordninger 41 

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 239 

03.32.50 Folkebiblioteker 81 

03.35.61 Biografer 3 

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 2 

04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 12 

05.25.14 Daginstitutioner 272 

05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 10 

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 30 

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 71 

06.45.50 Administrationsbygninger 143 

I alt (i 1.000 kr.) 1.570 

Øvrige udgifter 

Udgifter til afledt drift af nye anlægsprojekter, som fordeles på de enkelte bygninger i forbindelse med at 
de tages i drift. Desuden udgifter som ikke er placeret på de ovenstående kategorier. 

Øvrige udgifter Budget 2018 

Øvelsesbane, Solrød Skole, U-ØD 9 

Hyldevej 12, udgifter i forbindelse med ind og udflytning af borgere 18 

Egeparken 33A 95 

Afledt drift - Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen på biblioteket 406 

Afledt drift – Udvidelse af daginstitutionen Bølgen 167 

Afledt drift – Skoleudbygningsplan 814 

I alt (i 1.000 kr.) 1.509 

Tabel 2B: Nettobudget overførselsudgifter (1.000 kr.) 

Kontoområde 2018 2019 2020 2021 

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -148 -148 -148 -148 

I alt -148 -148 -148 -148 

Omfatter bygningsudgifter til beskæftigelsescenter på Fasanvej samt besparelsen på afledt drift i forbin-
delse med flytning af beskæftigelsescenter i 2018 fra Fasanvej til den nuværende SFO på Munkekærsko-
len, Tjørnen og Gyngen. Når det nye beskæftigelsescenter tages i drift i 2018 vil budgettet fra Tjørnen og 
Gyngen blive flyttet hertil for at finansiere bygningsdriften af det nye beskæftigelsescenter.  
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Politikområdet indeholder den politiske organisation og en række funktioner, der er forbundet med den 
administrative organisation, direktion, afdelinger, rådhus, borger- og erhvervsservice, herunder erhvervs-
samarbejde og regionalt væksthus. Dertil fælles administrationsudgifter, som ikke kan fordeles på den 
øvrige organisation. 

Mål  

Borgerbetjening, administration og Byråd 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Der skal skabes gode rammer for det nye by-
råds politiske arbejde.   
  

 Det nye byråd skal i 2018 definere rammerne for deres poli-
tiske arbejde med udgangspunkt i dokumenterne ”Godt by-
rådsskab” og ”Politisk ledelse og aktivt medborgerskab”. 

 Det nye byråd skal i 2018 formulere en vision for Solrød 
Kommune og formulere konkrete indsatsområder, der un-
derstøtter arbejdet med visionen. 

Solrød Kommunes image som attraktiv bosæt-
ningskommune skal styrkes. 
  

 Min. 4000 omtaler af Solrød Kommune i pressen i 2018. 

 Min. 10 % flere følgere af kommunens tilstedeværelse på 
de sociale medier i 2018. 

Der skal sikres en fremtidssikret økonomi på it-
området. 

 Nedsættelse af udgifter til nuværende it-systemer med 10 
% i 2018 via genforhandlinger med leverandører. 

Der skal være en optimal beskyttelse af bor-
gernes data. 

 Implementering af den nye persondataforordning i 2018 for 
at understøtte sikrest mulig indsamling, registrering, opbe-
varing, brug og videregivelse af persondata. 

 

Erhverv 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Det skal fortsat være attraktivt at starte og dri-
ve virksomhed i Solrød Kommune.  

 Understøtte de lokale virksomheders vækst og udvikling 
gennem Greve-Solrød Erhvervsservice, som vejleder virk-
somheder og iværksættere samt arrangerer informationsaf-
tener for iværksættere, workshops for etablerede virksom-
heder mv. 

 Løbende dialog med det lokale erhvervsliv gennem virk-
somhedsbesøg, dialogmøder og netværksmøder. 

 Understøtte den regionale erhvervsindsats gennem det er-
hvervspolitiske samarbejde i Greater Copenhagen. 

 Understøtte virksomhedernes rekrutteringsudfordringer 
gennem særlig opmærksomhed på nyrekruttering, opkvali-
ficering og fastholdelse af medarbejdere til virksomheder 
på tværs af kommunegrænsen for at styrke kommunens 
erhvervsservice.  

Serviceniveau 

Åbningstiden på rådhuset både for telefonisk og personlig henvendelse er 19 timer ugentligt, dog 20 ti-
mer i borgerservice, som har åbent til kl. 18.00 torsdag.  

Åbningstiden er mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 13-17 (Borgerservice kl.13-18) samt fredag 10-13. 
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Nye initiativer i budget 2018-2021 

Der er indarbejdet følgende nye initiativer i budget 2018-2021. Beløbene i oversigten er angivet i hele 
1.000 kr.: 

Tabel 1: Nye initiativer i budgettet (Serviceudgifter indenfor servicerammen) - 1.000 kr. 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2018 2019 2020 2021 

02-04 Styrkelse af erhvervsområdet 100 100 100 100 

03-11 Borgertilfredshedsundersøgelse 65 0 0 0 

03-19 2 årsværk til IT området 1.080 1.080 1.080 1.080 

03-20 Opnormering på det juridiske område 620 620 620 620 

03-21 Opnormering på kommunikationsområdet 560 560 560 560 

03-31 Kattegatkursus til nye byrådsmedlemmer og strategiseminar 150 0 0 0 

03-34 Virtuel borgerbetjening 550 550 550 550 

03-38 Sund arbejdsplads 300 300 0 0 

03-41 Økonomiske gevinster ved indførelse af e-handel 232 174 174 174 

03-51 Gennemførelse af temaanalyser 950 0 0 0 

09-19 Medieguide på skoler 188 188 188 188 

15-25 Ældrerådets budget opjusteres første år efter valg 20 0 0 0 

 Nye initiativer, i alt 4.815 3.572 3.272 3.272 

02-04 Styrkelse af erhvervsområdet 

Der er opnået enighed om at understøtte den positive erhvervsudvikling i kommunen. Det forventes at ef-
terspørgslen efter arbejdskraft i de enkelte brancher vil fortsætte, som den har gjort de seneste 10 år, og 
der mangler faglærte. Aftaleparterne vil have erhvervslivet ”ind i grundskolen” i Solrød Kommune, et for-
løb der er taget hul på med Partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri. Endvidere vil aftalepartnerne via 
dannelse af flere netværk understøtte det lokale erhvervsliv. Det styrker økonomisk vækst, udvikling og 
private arbejdspladser. Der afsættes 100 t.kr. til dækning af udgifter til drift af netværk m.m. 

03-11 Borgertilfredshedsundersøgelse 

Byrådet har besluttet at gennemføre en bred borgertilfredshedsundersøgelse hvert 4. år. Denne tilfreds-
hedsundersøgelse, som klarlægger den generelle tilfredshed blandt et repræsentativt udsnit af kommu-
nens borgere, skal næste gang gennemføres i 2018. Se fx borgertilfredsundersøgelsen fra august 2014 
på solrod.dk. 

03-19 2 årsværk til IT-området 

Digitaliseringsområdet udvikler sig hastigt i hele Danmark, hvilket i høj grad også påvirker Solrød Kom-
mune. Således indføres der jævnligt nye systemer både i administrationen og over for borgerne (selvbe-
tjeningsløsninger), og der opstår jævnligt nye snitflader mellem forskellige systemer. 

Dette gør, at it-opgaverne i kommunerne hele tiden bliver større og mere komplekse. Hertil kommer sta-
digt voksende krav om mobilitet, brug af trådløse devices og øgede udfordringer inden for datasikkerhed, 
hvor kommunerne hele tiden skal øge deres sikkerhed både i forhold til sikring af borgernes personlige 
oplysninger og beskyttelse mod hackerangreb udefra 

Der afsættes midler til et årsværk til IT-support, for at tilgodese stigningen i antal og kompleksitet af sup-
portopgaverne. 

De seneste år er både udfordringerne med og kravene til it-sikkerhed steget betragteligt. Kommunerne 
oplever stadigt flere forsøg på sikkerhedsbrud udefra, og samtidig stiller den kommende EU-
persondataforordning betydeligt større krav til kommunernes datasikkerhedsniveau end nogen sinde før. 
Disse udfordringer øges ligeledes med stigningen i antallet af trådløse netværk og trådløse devices. 

Yderligere afsættes et årsværk til udførelse af opgaver inden for it-sikkerhed og til at forankre opgave-
løsningen i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (sammen med Høje-Taastrup, Ishøj, Vallens-
bæk, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Hvidovre og Dragør kommuner). Fra 2018 og frem vil det være et 
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krav, at alle kommuner har ansat en eller flere DPO’er (Data Protection Officers). En sådan DPO skal 
sikre, at kommunerne overholder alle sikkerhedskrav. Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening 
planlægger ansættelse af en eller flere fælles DPO’er. Planen er, at denne eller disse fælles DPO’er skal 
have en kontakt til en sikkerhedsperson i hver af kommunerne. 

03-20 Opnormering på det juridiske område 

For at sikre en professionel og høj kvalitet i opgaveløsning både for politikere, direktion og den øvrige or-
ganisation afsættes midler til ansættelse af en jurist. 

03-21 Opnormering på kommunikationsområdet 

Byrådet vedtog i starten af 2016 en imagestrategi, som skal understøtte Byrådets vision om at være det 
bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet. Som en del af imagestrategien har administrationen ar-
bejdet målrettet med at styrke kommunens image i både pressen og på de sociale medier, hvilket har 
øget kommunens synlighed i medierne og blandt borgere inden og uden for kommunen betragteligt. I det 
hele taget medvirker en stærk profil både i pressen og digitalt til at sende et billede af Solrød Kommune 
som en dynamisk og velfungerende kommune, som er til stede der, hvor borgerne er, og som bestræber 
sig på at følge med tidens krav og forventninger. Desuden sikrer en stærkere synlighed en transparens 
over for borgerne. 

Således var der i 2016 ca. 3.500 presseomtaler, hvoraf stort set alle var positive over for kommunen, og 
Solrød Kommune har pt. ca. 2.700 følgere på Facebook, hvilket svarer til over 10 pct. af borgerne i 
kommunen.  

Der er i Solrød Kommune i 2017 en normering på en enkelt kommunikationskonsulent til at løse den sto-
re opgave med pressemeddelelser, Nyt fra Byrådet mv. og på de sociale medier. Hertil kommer, at der i 
2017 er en midlertidigt ansat kommunikationskonsulent til at understøtte arbejdet, da det ikke er muligt at 
opretholde det nuværende niveau med et enkelt årsværk. Der afsættes midler til en normering på ét års-
værk på kommunikationsområdet, således at der fra 2018 er to faste kommunikationskonsulenter på om-
rådet. Med den ekstra normering vil det være muligt at opretholde det nuværende niveau 

03-31 Kattegatkursus til nye byrådsmedlemmer samt strategiseminar 

Nyvalgte byrådsmedlemmer tilbydes deltagelse i de såkaldte kattegatkurser, hvor de introduceres til op-
gaven som kommunalpolitiker og de centrale forvaltningsbestemmelser samt får mulighed for vidende-
ling og etablere netværk på tværs af kommuner.  

Derudover afholdes strategiseminar for hele det nye byråd, hvor Byrådet sammen sætter retningen for 
den kommende byrådsperiode. 

03-34 Virtuel borgerbetjening 

Ved virtuel borgerbetjening foregår en samtale med en borger via video i stedet for ved, at en medarbej-
der tager hjem til den pågældende borger, eller ved at borgeren møder fysisk op til et møde. 

Der afsættes budget til at implementere virtuel borgerbetjening som del af den generelle it-udvikling og i 
et effektiviseringsperspektiv. Effektiviseringen finder først og fremmest sted ved mindre tid på kørsel og 
fysiske møder med borgerne, men på sigt ved en mere intensiv opfølgning og rådgivning. Virtuel borger-
betjening kræver en sikker linje, som kan opnås gennem implementering af Skype for Business. Områ-
derne, hvor virtuel borgerbetjening i første omgang forventes implementeret, er: Socialvejlederstøtte (an-
den pædagogisk støtte i henhold til Servicelovens § 85), beskæftigelsessamtaler i Jobcenteret – herun-
der opfølgning i dagpengesager, opfølgning på virksomhedspraktikforløb og løntilskud, online-tolkning, 
virtuel hjemmepleje, sygedagpengeopfølgning (samtaler med borgere, der er for syge til personligt 
fremmøde), telemedicin, tryghedsbesøg, forebyggende hjemmebesøg (genoptræningen) og virtuel gen-
optræning.  

På politikområde 7 er der budgetteret med besparelser på 137.500 kr. i 2018, hvilket svarer til halvdelen 
af de forventede årlige besparelser på sigt, som følge af implementering af virtuel borgerbetjening. Det 
betyder en samlet merudgift på 412.500 kr. i 2018. Fra 2019 og frem forventes det at opnå de fulde be-
sparelser, hvilket resulterer i en samlet mindreudgift på 50.000 kr. årligt.   

03-38 Sund arbejdsplads 

I den seneste trivselsundersøgelse fra 2015 påpeges det, at mere end 25 % af medarbejdere er udfor-
dret i forhold til problemer med bevægeapparatet. Af besvarelserne fremgår det, at 9 % er udfordret hele 
tiden eller en stor del af tiden, mens 18 % er udfordret en del af tiden.  

På den baggrund deltidsansættes en fysio- eller ergoterapeut på halv tid til forebyggende arbejde. Ord-
ningen etableres foreløbigt for en 2-årig periode og med mulighed for forlængelse. Formålet med ordnin-
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gen er at nedbringe sygefraværet for de medarbejdergrupper, som fysio-/ ergoterapeuten rådgiver/ un-
derviser. Derudover har ordningen til formål at mindske daglige gener, der ikke nødvendigvis er syg-
doms- eller fraværsfremkaldende, men kan føre til reduceret trivsel og effektivitet i arbejdet.  

03-41 Gevinstrealisering og indførelse af e-handel 

Der hentes mindreudgifter, da der gevinstrealiseres på forskellige områder, ligesom der indføres e-
handel i kommunen. Gevinstrealisering på kontorartikler, hobbymaterialer og papir budgetteres til at ud-
gøre en besparelse på 200.600 kr. på tværs af kommunen ved indførelsen af e-handel. Derudover bud-
getteres der med en gevinst på 208.200 kr. som følge af en ny aftale om måtteleje. Den samlede budget-
teret gevinst på 408.800 kr. samles under Rådhuset, U-ØD jf. Moderniseringsaftalen og modregnes i 
Moderniseringspuljen.  

03-51 Gennemførelse af temaanalyser 

Der afsættes 950 t.kr. i 2018 til at understøtte udarbejdelsen af temaanalyserne, der en del af budgetaf-
talen 2018. Midlerne skal anvendes til ekstern bistand m.m. i forbindelse med bl.a. undersøgelse af juri-
diske og styringsmæssige udfordringer. 

09-19 Medieguide på skoler 

Driften af netværket på skolerne blev i 2017 overtaget af IT-afdelingen for på denne måde at sikre en 
stabil og sikker drift til gavn for kommunens lærere og elever. Denne sammenlægning af skolenetværk 
med de administrative netværk medfører en udgift på politikområde 4. 

15-25 Ældrerådets budget opjusteres første år efter valg 

Ældrerådet vil første år efter valg have højere udgifter til bl.a. uddannelse m.v. af nye medlemmer. Der 
afsættes derfor 20.000 kr. ekstra i 2018. 

Budget 2018-2021 

Det samlede budget 2018-2021 på politikområde 4 fremgår af nedenstående tabel. Udgifterne er opdelt 
efter den autoriserede kontoplan. Alle tal er angivet i 2018-priser og i hele 1.000 kr. 

Tabel 2: Nettobudget på kontoområder (Serviceudgifter indenfor servicerammen -1.000 kr.) 

Kontoområde 2018 2019 2020 2021 

6.42.40 Fælles formål 88 88 88 88 

6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 4.516 4.366 4.366 4.366 

6.42.42 Kommissioner, råd og nævn 253 233 233 233 

6.42.43 Valg m.v. 0 946 0 663 

6.45.50 Administrationsbygninger 59 59 59 59 

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 38.487 37.283 36.983 36.983 

6.45.52 Fælles IT og telefoni 24.020 22.844 22.844 22.844 

6.45.54 Naturbeskyttelse -506 -506 -506 -506 

6.45.55 Miljøbeskyttelse -490 -490 -490 -490 

6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet -401 -401 -401 -401 

6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 5.784 5.784 5.784 5.784 

6.48.67 Erhvervsservice- og iværksætteri 1.195 1.195 1.195 1.195 

6.52.70 Løn- og barselspuljer 16.539 17.348 17.255 17.255 

6.52.72 Tjenestemandspension 9.300 9.136 9.136 9.136 

6.52.76 Generelle reserver 9.245 9.365 9.433 9.513 

I alt 108.087 107.248 105.977 106.720 
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6.42.40 Fælles formål 

Der er afsat 88 t.kr., som dækker udbetaling af lovpligtigt tilskud til politiske partier, i forhold til afgivne 
stemmer ved sidste kommunalvalg.  

6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 

På kontoen er der afsat 4,516 mio.kr. til Byrådet. Det dækker over vederlag, kørsel, uddannelse og re-
præsentation. Der er afsat midler til 19 byrådsmedlemmer. Der er tegnet ansvarsforsikring.  

6.42.42 Kommissioner, råd og nævn 

Udgifter og indtægter vedrørende kommissioner, råd og nævn, samt valg til disse afholdes her, og de 
budgetteres med 253 t.kr. 

Det drejer sig om Folkeoplysningsudvalg, Skolebestyrelser/Ungdomsskolebestyrelse, Hegnssyn, Handi-
capråd, Ældrerådet, Grønt Råd, Beboerklagenævn og Huslejenævn. Der er afsat 20 t.kr. ekstra til Ældre-
rådet i 2018, som følge af øgede udgifter efter valget.  

6.42.43 Valg m.v. 

Til afholdelse af valg er der afsat budget som følger.  

Valg (i 1.000 kr.) 2018 2019 2020 2021 

Kommunal-, regions-, Folketings-, EU- samt Ældrerådsvalg 0 946 0 663 

I 2019 er afsat midler til EU (hvert 5. år) og folketingsvalg (mindst hvert 4. år). Derudover er der afsat 580 
t.kr. til kommunalvalg og 83 t.kr. til ældrerådsvalg i 2021 (hvert 4. år). 

6.45.50 Administrationsbygninger  

Budgettet på 59 t.kr. er afsat decentral rengøring af Rådhuset. Det indebærer bl.a. betaling for afrydning 
og rengøring efter aftenmøder. Fra 2018 er størstedelen af budgettet flyttet til politikområde 03 – Kom-
munale ejendomme.  

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger  

I nedenstående tabel ses et budget på 38.487 mio. kr. til 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger. Det dæk-
ker udgifter til nedenstående afdelinger på rådhuset, fortrinsvis personaleudgifter samt generelle udgifter 
der dækkes af forskellige afdelinger, men hvor der er tale om fællesudgifter for den kommunale admini-
stration. F.eks. porto, information, inventar, kontorartikler, trykkeri, ESDH samt effektiviserings- og omstil-
lingspuljer. I forbindelse med ændring af politikområder i 2018, er der flyttet budget til andre politikområ-
der. 

Sekretariat og forvaltninger Budget 2018 

Sekretariat og IT 10.656 

Økonomiafdelingen 6.666 

Personaleafdelingen 15.190 

BorgerService 4.299 

Teknik og Miljø 1.676 

I alt (1.000 kr.) 38.487 

De områdeansvarlige har ØD-midler (Økonomisk decentralisering), med overførselsadgang. (Se evt. af-
snittet om ”Bevillingsregler” bagerst i Mål og Midler.) Derudover er der forskellige udgifter som ikke giver 
ret til overførsel, f.eks. puljer og udgifter til fællesskaber. 

Ledelsessekretariat og IT  

Ledelsessekretariatet har ansvar for sekretariatsfunktioner for borgmester, byråd og direktion, tværgåen-
de organisatoriske udviklingsopgaver og digitalisering. ØD udgør 6,460 mio. kr. i 2018.  
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Direktionens udviklingspulje er placeret i Ledelsessekretariatet. Den anvendes til initiativer vedr. kommu-
nens DIA ledergruppe, de bevillingsansvarlige ledere, og direktionens kompetenceudvikling. Puljerne til 
ledelses- og kompetenceudvikling er overgået fra Personaleafdelingen. 

Medlemskab af Kommunernes Landsforening afholdes af Ledelsessekretariatet. Der er tale om et kon-
tingent, der til en vis grad dækker den fælles interessevaretagelse, konsultation og afklarende spørgs-
mål. Øvrige ydelser afregnes separat. 

Økonomiafdelingen 

Afdelingen varetager indkøb, udbud, økonomiservice- og styring (herunder budgetlægning og regnskab). 
Afdelingens primære formål er at understøtte direktionen og ledelsen i økonomiske anliggender. Derud-
over er afdelingen budgetansvarlig for diverse tværgående budgetpuljer. ØD udgør 6,944 mio. kr. i 2018. 

Personaleafdelingen, samt tværgående personalepuljer 

Afdelingen servicerer organisationen ift. løn- og personalespørgsmål. Yderligere er afdelingen ansvarlig 
for en række HR aktiviteter, såsom MED-struktur og arbejdsmiljø. Hertil kommer budgetansvaret for de 
afsatte tværgående personalemæssige budgetpuljer. Puljerne til ledelses- og kompetenceudvikling er 
overgået til Ledelsessekretariatet. Personaleafdelingen administrerer en række personalemæssige fæl-
lesomkostninger, f.eks. lederløn, løn til elever og barselspulje. Det samlede budget under personaleafde-
lingen udgør 15,190 mio.kr., heraf udgør ØD 3,543 mio. kr. i 2017.   

Borgerservice 

Denne afdeling varetager primært funktioner rettet direkte mod borgere. Enten ved direkte henvendelse i 
stueetagen eller via telefon eller IT-systemer. Borgerservice varetager også kontrolindsatsen mod socialt 
bedrageri, kommunens samlede opkrævning af restancer, samt fra 2017 også inddrivelsesopgaven ved-
rørende fortrinsberettigede krav. ØD udgør 4,856 mio. kr. i 2017. Afdelingen har desuden en række vari-
able indtægter, som placeres udenfor ØD, hvorfor ØD-rammen er større end det samlede budget. 

Teknik og Miljø  

Diverse fælles rådhusudgifter fremgår her fx inventar, kontorartikler, planteservice, kantinen m.v.  

6.45.52 Team IT og fælles telefoni  
Området omfatter kommunens samlede centrale budget til it i administrationen, herunder drift, vedlige-
holdelse, udvikling og drift af it-infrastruktur, it-systemer og digital selvbetjening i alt 24,020 mio.kr. Om-
rådet opnormeres i 2018, se tabel 1A med Nye Initiativer, således at ØD udgør 5,244 mio. kr. på perso-
naledelen under Ledelsessekretariatet, samt 18,773 i ØD for IT-udgifterne.  

6.45.54 Naturbeskyttelse  
Teknik og Miljø varetager administration af Naturbeskyttelse og opkræver et administrationsbidrag på 
506 t.kr.  

6.45.55 Miljøbeskyttelse  
Teknik og Miljø varetager administration af Miljøbeskyttelse, og opkræver et administrationsbidrag på 
490 t.kr.  

6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet  
Økonomiafdelingen varetager administrationen af Voksen, ældre- og handicapområdet, og opkræver et 
administrationsbidrag på 401 t.kr.  

6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark  
Udbetaling Danmark har overtaget en del af kommunens opgaver, og kommunen skal betale et admini-
strationsbidrag. Derudover administrerer Udbetaling Danmark flere af de IT-systemer, der afløser KMD 
systemer, ligesom de fra 2018 varetager betaling af nogle bestående KMD systemer til KMD - på vegne 
af kommunerne. Det samlede bidrag til Udbetaling Danmark stiger med over 2 mio.kr. fra 2017 til 2018, 
mens kommunen direkte betaling til KMD falder i samme målestok. Det er KL, Kombit og Udbetaling 
Danmarks forventning, at de samlede udgifter vil falde de kommende år, efterhånden som KMD syste-
merne udfases og modsvares af billigere systemer i UDK regi. Budgettet i 2018 er på 5,784 mio.kr. 
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6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri  
Udgiften udgøres af 710 t.kr. der er afsat til erhvervssamarbejde og 485 t.kr. der er afsat til regionalt 
væksthus. Begge dele administreres af JOBS. 

6.52.70 Løn og barselspuljer 
Under dette område befinder sig flere puljer af tværgående karakter. I 2018 og følgende år er puljen for-
højet. Dette skyldes for stor usikkerhed omkring overenskomstresultatet 2018, hvorfor den forventede 
lønstigning pr. 1.4.2018 og efterfølgende ikke er budgetteret på enkelte lønkonti. Når der er klarhed over 
lønstigningerne for 2018, vil lønpuljemidlerne blive fordelt på de enkelte lønkonti. En ny overenskomst 
forventes at løbe fra 1.4.2018 til 31.3.2021. 

Budgettet på 16,539 mio.kr er fordelt under såvel Økonomiafdelingen, som Personaleafdelingen. Perso-
naleafdelingen har puljer til løndannelse og lønsumsstyring for 11,706 mio.kr. mens Økonomiafdelingen 
administrerer puljer til budgetsikkerhed, øvrig reserve og Lov- og cirkulæreprogram for 4,833 mio.kr.  

Direktionens lønpulje 
Puljen kan anvendes til udmøntning af direktionens lønforhandlinger med institutions- og afdelingsledere. 

Fællesudgifter Hoved Med Udvalg (HMU) 
Puljen er afsat til at dække kompensation til arbejdspladserne for den tid, som medarbejderrepræsentan-
terne anvender til arbejdet i HMU. 

Lønpulje vedr. nødlidende institutioner eller afdelinger 
Puljen er tænkt til at dække ekstraordinære driftsmæssige forhold, der har væsentlige negative økonomi-
ske konsekvenser. Der skal aktivt ansøges om dækning fra puljen. 

Barsel 
Puljen er afsat til at dække en væsentlig del af merudgiften til vikarer på de institutioner og afdelinger der 
har fravær pga. barsel. Finansiering af puljen er bl.a. sket via reguleringen af lønfremskrivningen fra år til 
år.  

Fratrædelser m.v. 
Der er afsat en pulje til finansiering af godtgørelser efter funktionærlovens bestemmelser, der udbetales i 
forbindelse med uansøgte fratrædelser, hvor den ansatte har haft ansættelse i mindst 12 eller 17 år (1 el-
ler 3 måneders løn). 

Budgetsikkerhedspulje, øvrig reserve 
Der er afsat pulje tildækning af helt ekstraordinære, eller svært budgettérbare udgifter som forventes at 
følge af den kraftige demografiudvikling og som derfor ikke forventes at kunne håndteres indenfor de af-
satte demografipuljer.  

Lov- og cirkulæreprogram 
Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt konsekvenser af love og cirkulærer, der påvirker den 
kommunale økonomi for 2018. Heri indgår love vedtaget fra efteråret 2016-juni 2017. I det omfang mid-
lerne ikke er udmøntet direkte på de pågældende områder, fx som følge af sen lovvedtagelse, manglen-
de vejledninger, er der afsat denne pulje. Midler fra puljen kan tilføres i forbindelse med budgetopfølg-
ningen eller gennem selvstændig sag. 

Organisationsforhandlinger 
Der er afsat pulje til dækning af overenskomstforhandlingerne 2018. Der er i de bestående lønbudget ik-
ke sket fuld fremskrivning af lønnen, kun med den del der er sikker. Resten afsættes i pulje, og vil blive 
udmøntet, når der er klarhed over overenskomstresultatet.  

6.52.72 Tjenestemandspension  
Der er afsat midler til tjenestemandspension, og beløbet skal dække de udgifter kommunen har til pensi-
onister og genforsikring af kommende pensionister. Der er i budgettet afsat i alt 9,300 mio.kr. til disse. 

Af ovenstående 9,300 mio.kr. udgør 1,381 mio.kr udgifter til genforsikring, som sker ved indbetaling af et 
beløb, der svarer til 55,1 % af lønnen. Herved undgår kommunen at skulle betale hele pensionen ved 
pensioneringen (det klarer Genforsikringsselskabet). Antallet af tjenestemænd er faldende. 

Budgettet til nuværende pensionister udgør 7,919 mio. kr. 
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6.52.76 Generelle reserver 
Puljen til budgetoverholdelse er afsat for at imødegå eventuelle budgetmæssige usikkerheder. Puljen 
udgør 9,245 mio.kr. for 2018, og afsættelsen skal ses i lyset af den øgede fokus på overholdelse af 
kommunens/kommunernes serviceramme. Puljen må højst udgøre 1 % af kommunens serviceudgifter, jf. 
budgetloven. 

Nøgletal 

Administration,  
kr. pr. indbygger 

Regnskab 2016 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region Sjæl-
land 

Hele Landet 

Administrationsbygninger 134 205 234 226 

Sekretariat og forvaltning 2.981 3.095 2.581 2.655 

Administration,  
kr. pr. indbygger 

Budget 2017 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region Sjæl-
land 

Hele Landet 

Administrationsbygninger 105 192 199 228 

Sekretariat og forvaltning 3.016 3.233 2.595 2.759 

Kilde ECO nøgletal tabel 9.400 og 9.401. 
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Politikområdet omfatter dagtilbud, skoler samt sundhedsfremme for børn og unge (0-18 år).  

Dagtilbudsområdet omfatter daginstitutioner og dagpleje for 0–6 årige børn. Fra 1. januar 2018 er der 
følgende kapacitet på området: 

 178 dagplejepladser fordelt på 52 dagplejere, samt 18 faste gæstedagplejepladser og 10 pladser 
til børn med særlige behov.   

 268 vuggestuepladser, fordelt på 1 vuggestue og 6 integrerede institutioner. 

 680 børnehavepladser, fordelt på 6 børnehaver og 6 integrerede institutioner. 

Alternativ til de kommunale dagtilbud: 

 16 private dagplejepladser 

 20 vuggestuepladser og 35 børnehavepladser i privat institution. 
 

Skoleområdet omfatter folkeskoler, privat- og efterskoler, ungdomsskole og børne- og ungerådgivning. 

 Tre folkeskoler, Uglegårdsskolen, Munkekærskolen og Havdrup Skole, med hvert sin SFO og 
SFO2 (klub). 

 UngSolrød med 10. klassecenter, SSP, fritidsundervisning, erhvervsklasse, ungdomsklubber, 
musikskole og ungebasen. 

 Børn og Unge Rådgivningen, herunder bl.a. specialundervisning, støttepersonale, PPR, og 
Væksthuset. 

Sundhedsfremme og forebyggelse for børn og unge er en del af Børn og Unge Rådgivningens aktiviteter 
og omfatter Sundhedstjenestens (sundhedsplejens og tandplejens) indsatser over for børn og unge i al-
dersgruppen 0-18 år. 

På politikområdet er følgende lokalpolitiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Sammenhængende børnepolitik, vedtaget af Byrådet 13. december 2010 

 Inklusionsstrategi, vedtaget i Familie- og uddannelsesudvalget, 4. februar 2013 

 Retning for mål for folkeskolerne i Solrød, vedtaget i Byrådet, 18. december 2017 
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Mål 

Dagtilbud 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Alle dagtilbud arbejder målrettet med at udvikle 
og styrke den tidlige indsats. * 
  

 Personalet i dagtilbuddet skal kunne identificere og støtte 
børn med forskellige udfordringer. 

 Dagtilbuddet understøtter ligeværdig dialog og samspil ved 
at sikre deltagelsesmuligheder for alle børn uanset bag-
grund. 

Alle dagtilbud involverer forældrene målrettet i 
udviklingen af det enkelte barn og i den fælles 
opgave med at skabe børnefælleskaber for al-
le børn. 

 Personalet skal besidde viden og konkrete kompetencer til 
at kvalificere læringsmiljøet og de skal kunne inspirere og 
inddrage forældrene 

 Et tæt samarbejde mellem personale og alle forældrene 
skal skabe grundlag for børnefællesskaber i dagtilbuddet 

Alle dagtilbud arbejder med at skabe sam-
menhæng i børnenes dagtilbudsliv og over-
gang til skolen. 

 Læringsmiljøet skal understøtte barnets evne til at fordybe 
sig, lære vedholdenhed, få tro på egne evner for derigen-
nem at turde møde det nye. 

Alle dagtilbud arbejder systematisk med at ud-
vikle kompetencer i forhold til at fremme den 
reflekterende pædagogiske praksis med fokus 
på effektvurderinger. 

 Dagtilbuddene skal i deres dokumentations – og evalue-
ringspraksis anvende virkningsfulde metoder der sikrer, at 
effekten af det pædagogiske arbejde kan måles på børne-
ne. Ledelsen skal sikre en anerkendende feedback kultur i 
personalegruppen 

* Børn i udsatte positioner er en sammensat gruppe og rummer bl.a. både børn med en svag socioøkonomisk baggrund, børn med 
en fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og børn i risiko for at stå uden for fællesskabet (Master for en styrket læreplan) 
 

Folkeskoler 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Kommunens faglige resultater er som mini-
mum blandt de 20 % bedste kommuner i KL’s 
nøgletal og som minimum på niveau med 
sammenlignelige kommuner. 
 
Den enkelte skoles gennemsnitlige faglige re-
sultater er over eller som minimum på niveau 
med skolens socioøkonomiske reference over 
en 3 årig periode jf. Undervisningsministeriets 
uddannelses-statistik. 

 Ekstraordinær høj faglighed i skolerne fastholdes og udvik-
les. 

 God trivsel hos alle elever gennem et godt læringsmiljø. 

Skolerne arbejder målrettet med elevernes 
dannelse. Det sker ud fra visionen om, at sko-
len skal yde et afgørende bidrag til, at barnet 
udvikler sig til et fagligt dygtigt, selvstændigt og 
livsdueligt menneske, der på kompetent vis er i 
stand til at indgå i fællesskaber – lokalt og glo-
balt. 

 Eleverne skal lære at kunne agere og sortere i den infor-
mation, de møder. 

 Eleverne skal kunne navigere i en demografisk samfunds-
struktur og påtage sig medansvar. 

 Eleverne skal støttes i udviklingen af deres personlige, so-
ciale og faglige kompetencer. 

Skolen skal være nytænkende og eksperimen-
terende. 

 I skolens årsplan indarbejdes hvert år et antal udvalgte ini-
tiativer, som er særligt nytænkende, innovative og ekspe-
rimenterende i forhold til elevernes motivation og læring. 

Skolen arbejder med at udvikle og forankre 
feedbacksystemer, som udvikler elevernes 
faglighed og dannelse. 

 Skolen involverer eleverne i at udvikle og afprøve flere 
former for feedback for at sikre, at feedbacken opfattes 
som motiverende af eleverne. 

Skolen har et involverende og gensidigt forplig-
tigende skole/hjem samarbejde. 
 
Der er en høj grad af tillid og opbakning til sko-
lens professionelle viden og praksis. 

 Skolens ledelse og bestyrelse samarbejder om at skabe 
principper og rammer for et involverende og gensidigt for-
pligtigende samarbejde mellem forældre og skole.  

 Skolen er tydelig omkring sit værdisæt for god adfærd 
overfor børn og forældre. 

Skolen som et væsentligt element i den sam-
menhængende dannelsesstrategi fra 0-18 år. 

 I samarbejde med det øvrige børn- og ungeområde bidra-
ger skolerne til at udvikle den kommende dannelsesstrate-
gi for 0-18 årsområdet. 
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UngSolrød 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Ungdomsskoleområdets overordnede mål er: 

 at unges evne til læring skal fremmes 

 at unges faglige kompetencer skal øges 

 at unges sociale kompetencer skal udvik-
les  

UngSolrøds fritidsundervisning skal: 

 give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kund-
skaber 

 give unge en forståelse af og dygtiggøre dem til samfunds-
livet 

 bidrage til at give unges tilværelse et forøget indhold 

10Solrød skal tilbyde et særligt attraktivt ung-
domspædagogisk miljø for unge, der efter 
grundskolen har behov for yderligere faglig 
kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg 
for at kunne gennemføre en ungdomsuddan-
nelse. 
 

10Solrød skal give eleverne faglig og personlig selvtillid til at 
vælge en uddannelse, der er rigtig for dem, og gennemføre 
den. 

 

Sundhedsfremme for børn og unge 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Implementering af Solrød Kommunes sund-
heds-strategi for perioden 2015-2018. 

Sundhedsplejen bidrager herunder til at inte-
grere sundhed i et helhedsperspektiv. 

 Sundhedsplejen udvikler samt implementerer nye indsatser 
under Sundhedsstrategien, herunder bl.a. programmer for 
overvægtige børn. 

 Sundhedsplejen opsamler viden i henhold til succeskriteri-
erne, som er beskrevet i Sundhedsstrategiens projektbe-
skrivelser. 

Styrke den sundhedsfremmende og forebyg-
gende indsats i spædbørns- og småbørnsfami-
lier samt over for skoleelever. 

 Sundhedsplejen arbejder med børns udvikling og fysiske 
og mentale trivsel, således at familierne får et sammen-
hængende forløb fra fødsel til barnet forlader skolen. 

 Sundhedsplejen udvikler og anvender forskellige metoder 
for at hjælpe børn og familier med at tilegne sig handle-
kompetencer i forhold til et sundt samspil, robusthed og en 
sund livsstil. 

Styrke den sundhedsfremmende og forebyg-
gende indsats over for sårbare familier med 
børn og unge med særlige behov. 

 Sundhedsplejen arbejder med at styrke det tidlige relatio-
nelle samspil mellem forældre og barn samt styrke foræl-
dreevnerne, bl.a. via afholdelse af tidlige forældrekurser og 
har særligt fokus på sårbare og udsatte familier.  

 Sundhedsplejen har særligt fokus på at indgå i det tværfag-
lige og primære forebyggende samarbejde. 

Styrke arbejdet med at forebygge og behandle 
tandstillingsfejl, der indebærer forudsigelige el-
ler eksisterende risici for fysiske skader 
og/eller psykosociale belastninger.  

 Alle børn tilses af privatpraktiserende tandlæge med 15 
måneders interval samt tilses to gange af kommunens 
tandregulerings-konsulent i skolegangen, jf. servicenormen. 

Serviceniveau - Dagtilbud 

Personalenormering - daginstitutioner 

Personalenormeringen fastsættes ud fra følgende tildelingsmodel (gælder for vuggestuer, børnehaver og 
integrerede institutioner): 

Antal børn (årspladser) x ugentlig åbningstid / personalekvotient = ugentlige personaletimer 

Personalekvotienten er politisk fastsat og udtrykker timer pr. barn pr. uge. Personalekvotienten er fastsat 
til 10,170 timer i vuggestuen, 5,085 timer i børnehaven samt 6,00 timer i Naturbørnehaven.  

Det er besluttet at andelen af pædagoger udgør 53,6 pct. Det inkluderer daginstitutionsledelse.  

Antal årspladser i budgettet fastsættes ud fra det i befolkningsprognosen forventede antal børn og den 
forventede efterspørgsel.  

Hvis der bliver over- eller underskud på årspladsantallet, i forhold til det faktisk antal indskrevne børn 
over årets 12 måneder, bliver institutionen reguleret over ØD-rammen med et enhedsbeløb pr. årsplads, 
der svarer til den gennemsnitlige årlige udgift til løn og rammebeløb (det børnetals variable budget). 

Modellen indeholder en aftale om, at institutionerne kan tage ekstra børn ind i spidsbelastningen i januar 
til og med marts måned for at tage presset fra evt. ventelister. Pr. 1. april overgår de børn, som skal star-
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te i skole til august fra børnehaven til SFO. Børn, som skal gå i privatskole, kan vente med at overgå til 
SFO på privatskole fra børnehave til 1. august. 

Vikarer 

Der tildeles vikartimer svarende til 5 % af de normerede personaletimer til dækning af vikarforbrug ved 
sygdom, kurser, ferier m.v. I Naturbørnehaven tildeles dog 7 %, på grund af de særlige fysiske rammer. 

Personalenormering - dagplejen 

Dagplejen indgår 4-børnskontrakt med dagplejerne til fast overenskomstmæssig løn pr. barn. For senio-
rer kan der indgås 3-børns kontrakter.  

Der kan ikke fastsættes en fast vikarprocent som i daginstitutioner, idet gæstepleje kun kan ske ved at 
placere børnene hos andre dagplejere til overenskomstmæssig aflønning. To dagplejere pr. gruppe har 
ikke 4. barn indskrevet, idet de fungerer som gæstedagplejere, og modtager endvidere lokalt aftalt funk-
tionsløn. Dagplejen har 18 faste pladser til gæstedagpleje. I tilfælde af at de ikke rækker, placeres bør-
nene som ekstra barn hos andre dagplejere, primært inden for barnets legestuegruppe.   

I 2018 er normeringen fastsat til 178 børnepladser, og 52 dagplejere. 

Tilsynsførende i dagplejen 

Der er siden 2013 blevet tildelt 2,02 timer om uger pr. dagplejer. Dog er der et minimumstimetal på 128 
timer om ugen.  

De 128 timer svarer til 63,4 dagplejere. I 2018 er der 52 dagplejere, så der tildeles minimumstimetallet.  

Der er ikke afsat vikarmidler til de tilsynsførende. 

Åbningstid 

 Dagplejens åbningstid er 48 timer pr. uge med mulighed for tre forskellige modeller med forskel-
lig åbnings- og lukketid. 

 Vuggestuer og børnehaver har en åbningstid på 51 timer pr. uge, dog har Naturbørnehaven kun 
åbent i 50 timer pr. uge 

 Lukkedage med nødpasning, hvor én institution i kommunen holder åbent: 
o de 3 dage før påske 
o fredag efter Kr. Himmelfartsdag 
o dagene mellem Jul og Nytår 

 Lukkedage uden nødpasning: 
o Grundlovsdag 
o 24. december 

Serviceniveau - Skoleområdet 

På skoleområdet tildeles budget 2018 på baggrund af normeringen fra skoleårets planlægning 2017/18. 
Derudover tildeles et demografibudget på baggrund af forventningen til skoleåret 2018/19. 

Demografibudgettet er beregnet som forskellen i elevtal mellem indeværende skoleår og det forventede 
elevtal til det kommende skoleår. Det vægtede årsbudget beregnes ved at vægte indeværende skoleår 
med 7/12 og det forventede skoleår med 5/12. Overslagsårenes demografibudgetter er ligeledes bereg-
net ved at vægte skoleårene med henholdsvis 7/12 og 5/12. 

Klassedannelse 

De økonomiske rammer for skolerne fastlægges ved skoleårets planlægning, en gang årligt på baggrund 
af den politisk besluttede tildelingsmodel, med udgangspunkt i elevtal og antal klasser. Den faktiske 
klassedannelse tilrettelægges på den enkelte skole i samarbejde med skolebestyrelserne, under hensyn-
tagen til både lovgivning, politiske mål og den økonomiske ramme.  

Byrådet har vedtaget følgende retningslinjer for optagelse af børn i 0.-9. klasse i en anden skole end di-
striktsskolen: 
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I de tilfælde hvor det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker: 

 Søskende har 1. prioritet. 

Hvis det ikke er muligt at optage alle søskende, indgår afstandsprincippet for fastsættelse af rækkeføl-
gen, jf. pkt. 2 

 Dernæst optages børn i henhold til afstandsprincippet, det vil sige, at afstanden  mellem hjem og 
skole er afgørende. 

 Ansøgning om dispensation for skoledistrikt ved optagelse i børnehaveklasse skal afleveres se-
nest den 1. januar i optagelsesåret. 

Der fastsættes en maksimal klassekvotient på 25 i forhold til ovennævnte retningslinjer, således at der er 
plads til tilflyttere i skoledistrikterne. 

Normeringer til børnehaveklasser 

Byrådet fastlægger antallet af børnehaveklasser hvert år ud fra Byrådets retningslinjer. Der planlægges 
med maksimalt 26 elever pr. klasse, hvilket der dog kan dispenseres fra i særlige tilfælde ved skolestart i 
august. 

Børnehaveklasserne er normeret med en børnehaveklasseleder i 28 ugentlige lektioner, hvor der også 
deltager en skolepædagog i de 10 af lektionerne. Herudover tildeles 4,7 lektioners understøttende un-
dervisning. 

Normeringer til 1. – 9. klasse 

Normeringerne på folkeskolerne til normalundervisningen beregnes hvert skoleår ud fra antal elever og 
antal klasser i en tildelingsmodel, der tildeler ugentlige lektioner. Den afledte tildeling af stillinger, som 
følge af de ugentlige lektioner, tager udgangspunkt i byrådets vedtagelse på 767 undervisningstimer år-
ligt pr. lærer. 

Handlerummet vedrørende folkeskolens normalundervisning er opsummeret i følgende boks: 

Skoleår 1 2 3 4 5 

2017-18 90.990 20.028 13.379 129 767 

Tal i tabellen til fordeling mellem folkeskolerne: 

 

1. Antal tildelte undervisningstimer pr. år på de 3 folkeskoler (jf. BYR 27. marts 2017). De tildelte 
timer er beregnet ud fra et teknisk beregnet antal klasser ud fra 26 elever i hver klasse. Skolerne 
tildeles ressourcer til lønbudget i overensstemmelse med principperne i lønsumstyring, og i 
forbindelse med gennemsnitslønnen for lærere. 

2. Antal tildelte timer til understøttende undervisning. 40% tildelt som lærernormering og 60% som 
pædagognormering. 

3. Ressourcer til budgetsikkerhed og holddannelse på den enkelte skole. Endvidere skal  
ressourcen også dække tid til vejlederfunktioner, SSP, pædagogisk læringscenter mv. I 
forbindelse med udarbejdelsen af budget 2017, er den tekniske klassedannelse ændret fra 
skoleåret 2017/18 fra 25/24 til 26 elever og i den forbindelse er 50% af den økonomiske effekt 
tilbageført til skolerne til holddannelse, kompetencecenter mv. 

4. Antal stillinger til fagopdelt undervisning + den del af understøttende undervisning, der er tildelt til 
lærerne. Der tildeles stillinger efter en årsnorm på 767 undervisningstimer. 

5. Tildelte undervisningstimer pr. lærerstilling. 

Ud over ressourcer til normalundervisning tildeles ressourcer til almindelig specialundervisning, inklusion 
og supplerende undervisning, heldagsklasse, specialsvømning og dansk som andetsprog. Tildelingen 
sker på baggrund af en pulje, der beregnes som 10,72 timer gange alle elever i 1. til 9. klassetrin (ISP 
puljen).  

Puljen fordeles efter at der er fratrukket ressourcer til de fælles kommunale specialpædagogiske foran-
staltninger (specialklasser på skolerne). I skoleåret 2017/18 er ISP puljen på 25.749 U-timer, svarende til 
33,57 lærernormeringer. 

Endvidere tildeles undervisningstimer via Børn og Unge Rådgivningen til Uglegårdsskolens specialun-
dervisningsklasser, hvortil der visiteres i henhold til folkeskolelovens § 20, stk. 2. (X klasser). 
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Rammebeløb 

Skolerne får tildelt rammebeløb som skal dække skolens udgifter til anskaffelse og vedligeholdelse af in-
ventar og diverse licenser, undervisningsmidler, ekskursioner, idrætsarrangementer, erhvervspraktik, 
elevaktiviteter, mødeaktiviteter, skolebestyrelsens arbejde, administration, eksamensudgifter og foræl-
dremøder. 

Ramme Beløb 2018 

Grundbeløb pr. skole 136.835 

Beløb pr. elev 1.871 

Tillæg pr. elev i specialklasse 1.185 

Tillæg pr. elev i heldagsklasse 3.717 

Biblioteksmaterialer pr. elev 212 

10Solrød 

Tildelingsmodellen til 10. klasseskolen er en lektions- og elevbaseret model, hvor ressourcetildelingen 
primært sker på baggrund af antallet af elever, samt en klassedannelse med et basistal på 27 elever. 

Elevtallet i skoleåret 2017/18 er 180 elever fordelt på 8 klasser, hvoraf den ene er en specialklasse med 
7 elever. 110 elever kommer fra andre kommuner. 

Normeringen er beregnet ud fra følgende kriterier: 

 Ressourcer til normalundervisning i overensstemmelse med ministeriets vejledende timetal. 

 Ressourcer til ISP (specialundervisning, inklusion mv.) med 8,0 time pr. elev pr. år. 

 Ressourcer til dansk som andet sprog med 0,18 time pr. elev. 

 Ressourcer til studietur og alternative dage på 112 timer pr. klasse pr. år. 

 Ressourcer til EUD 10. klasse  

 Ressourcer til råderum, vikartimer mv. i pct. af obligatorisk tid samt vikardækning på 10 % af den 
obligatoriske undervisningstid. 

Ved 767 undervisningstimer udløses der en lærernormering, der beregnes som 1680 nettotimer. 

Skolerne tildeles ressourcer til lønbudget i overensstemmelse med principperne i lønsumsstyring, og i 
forbindelse med gennemsnitslønnen for lærere.  

Endvidere tildeles økonomi / undervisningstimer via Børn og Unge Rådgivningen til 10. klasseskolens x-
klassetilbud, hvortil der visiteres i henhold til folkeskolelovens § 20, stk. 2. 

Ud over afdelingslederstillingen tildeles 10. klasse 1/3 stilling til ledelsesopgaver. Timeantallet til ledel-
sesopgaver justeres årligt med en faktor på 67 timer pr. klasse.  

Der tildeles et årligt rammebeløb, der sammensat af: 

 Grundbeløb på 94.500 kr. 

 Variabelt beløb på 3.985 kr. pr. elev. 

 Fast rammebeløb til IT og Av-udstyr på 146.500 kr. 

SFO og SFO2 

Da både SFO og SFO2 er organiseret under folkeskoleloven, er kommunen forpligtet til at betale sø-
skendetilskud.  Søskendetilskud gives, når der er mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, fri-
tidshjem, SFO eller privat pasning. Hvis der er mere end et barn i et dagtilbud og SFO, skal der betales 
fuld pris for den dyreste plads, men kun halv pris for de øvrige pladser i dagtilbud og SFO.  

Tildelingsmodel SFO 

Der tildeles 77,18 tilsynstimer pr. årsbarn. Herudover tildeles 19,49 tilsynstimer pr. årsbarn der starter i 
SFO 1. april i 3 måneder af året. De 19,49 ekstra tilsynstimer er til at dække den ekstra åbningstid, 
SFO’erne må have i den periode, hvor børnene er startet i SFO, men endnu ikke i skole.  

Årsbarn er et udtryk for et gennemsnit over hele året. Der skal 1.500 tilsynstimer til en fuldtidsnormering. 
Normeringen deles mellem pædagogmedhjælper og pædagogstillinger i forholdet 30/70. Leder og sous-
chefstillinger trækkes fra pædagognormeringen. 
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Der forventes 964 årsbørn, og derudover er der 228 nye børnehaveklassebørn fra april 2018, hvilket gi-
ver 57 årsbørn1 med 19,49 ekstra tilsynstimer. 

Der forudsættes en gennemsnitlig åbningstid på 5 timer dagligt i de dage, hvor skolen har åbent (200 
dage årligt), samt en gennemsnitlig åbningstid på 10,5 timer dagligt på de skolefri dage (44,5 dage år-
ligt). 

Åbningstid 
Antal 
dage 

Morgenåbning 
timer 

Formiddag 
timer 

Eftermiddag 
timer 

I alt timer 
dagligt 

I alt timer 
ugentlig 

I alt timer 
årligt 

Skoledage 200 1,5 0 3,5 5,0 25,0 1.000 

Skolefri dage 44,5 1,5 3,5 5,5 10,5 52,5 467,25 

Tildelingsmodel SFO2 

Tildelingsmodellen tager udgangspunkt i en ensartet og lige timetildeling pr. barn pr. uge. Normeringen 
udtrykkes som forholdet mellem antallet af børn og antallet af voksne i åbningstiden. Som faktor i udreg-
ningen anvendes en beregningsfaktor, som betegnes belastningsgraden. Normeringen fastlægges ud fra 
følgende formel: 

4,14 å𝑏𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑟. 𝑑𝑎𝑔 ∗ 246 å𝑏𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑑𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑟. å𝑟

𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 28,73
∗  

1500

1924
= 27,65 𝑡𝑖𝑙𝑠𝑦𝑛𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑟. å𝑟𝑠𝑏𝑎𝑟𝑛 

Ud fra det samlede budget til SFO2 skal de tre institutioner sikre en bemanding i hele åbningstiden. Be-
lastningsgraden er derfor ikke et udtryk for, hvor mange børn der er pr. voksen, men et teknisk udtryk for 
budgettildelingen 

Rammebeløb 

Rammebeløb Kr. pr. barn i 2018 

SFO 1.480 

SFO2 (klub) 948 

Vikarer 

Der tildeles vikartimer svarende til 2 % af de normerede personaletimer, både i SFO og i SFO2. 

Serviceniveau – Sundhedstjeneste og tandplejen 

Kommunal tandpleje 

Solrød Kommune er praksis-kommune, dvs. at almindelige forebyggende undersøgelser og behandlinger 
foregår hos privatpraktiserende tandlæger.  

Behandlingsterminen for almindelig tandpleje er hver 15. måned, dog således at alle børn med dårlige 
tænder (risikobørn) behandles efter behov. Sundhedstjenesten har en tandplejer ansat på 30 timer/uge, 
som administrerer ordningen og foretager forebyggende arbejde i form af undervisning på Sundhedsple-
jens familieforberedelseskurser for familier med nyfødte.  

Tandregulering foregår hos privatpraktiserende speciallæger i ortodonti. Ordningen administreres af 
tandplejeren, og visitationen foregår via kommunens tandreguleringskonsulent. 

Kommunal sundhedspleje 

Småbørn 

Familierne tilbydes besøg senest en uge efter hjemkomst fra sygehuset i henhold til Vejledning om fore-
byggende sundhedsydelser til børn og unge, Sundhedsstyrelsen 2011. Alle familier med nyfødte børn 
kontaktes derfor telefonisk inden for barnets to første levedøgn for at afdække, hvor hurtigt familien har 
behov for besøg.  

                                                      

 

1 De 57 børn indregnes i 2. kvartal 2018. 
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Hjemmebesøg 

Sundhedsplejen tilbyder en række hjemmebesøg til nyfødte og mindre børn: 

 Etableringsbesøg - 1½ time  

 3 ugers besøg – 1 time  

 2 måneders besøg -1½ time inkl. forebyggende Marte Meo film samt screening af begge foræl-
dre 

 5 måneders besøg – 1 time 

 8 måneders besøg – 1½ time 

 1½ års besøg – 1½ time  

 3½ års besøg (førskolebesøg - en del af sundhedsstrategien) 

Herudover tilbydes Barselsbesøg både på hverdage, lørdage samt søn-og helligdage til de familier, der 
udskrives inden for 72 timer efter en fødsel. 

Besøg ud over denne servicenorm tilbydes ved individuelle og særlige behov, hvor sundhedsplejersken 
ud fra et fagligt skøn vurderer det nødvendigt i forhold til barnets og familiens trivsel.  

Familieforberedelseskurser tilbydes til alle forældre. Til udvalgte mødre tilbydes deltagelse i mødregrup-
per. Åben konsultation tilbydes 1 gang pr. uge til alle familier, der oplever behov herfor.  

Baby Café arrangeres 3-4 gange om året for familier, der ønsker viden i forhold til barnets udvikling ud 
fra aktuelt emne.  

Telefonrådgivning tilbydes dagligt til alle familier via direkte mobiltelefonkontakt med den enkelte sund-
hedsplejerske.  

Sundhedstjenesten har fire årlige konsulentbesøg i alle kommunens daginstitutioner, dagplejen samt 
SFO, både i forhold til generelle sundhedsfaglige emner og i forhold til specifikke problemstillinger om-
kring enkelte børn. Desuden tilbydes dagligt telefonrådgivning overfor samme. 

Skolebørn 

Sundhedsplejersken tilbyder følgende undersøgelser, sundhedssamtaler og/eller sundhedspædagogisk 
undervisning til skoleelever og deres forældre: 

0.klasse Alle elever og forældre indkaldes til lovpligtig indskolingsundersøgelse. 

1.klasse Alle elever tilbydes sundhedspædagogiskundervisning ved Sundhedscirkus inkl. højde, vægt, syn 
for hele klassen. Elever med særlige behov indkaldes med forældre til opfølgende, individuelle 
indskolingsundersøgelser. 

2.klasse Kun elever med behov indkaldes til undersøgelse og/eller sundhedssamtale. 

3.klasse Alle klasser tilbydes Sundhedspædagogiskundervisning som følge af kommunens Sundhedsstra-
tegi i skoleårene 2015-2018. Fokus er på mental sundhed og trivsel, kammeratskab, grænsesæt-
ning m.m.. 

4.klasse Kun elever med behov indkaldes til undersøgelse og/eller sundhedssamtale. 

5.klasse Alle elever indkaldes til individuel undersøgelse (højde, vægt, syn, hørelse) og sundhedssamtale. 
Piger og drenge tilbydes hver for sig eller klassevis pubertetsundervisning. 

6.klasse Alle elever indkaldes til synsprøve evt. højde og vægt samt individuel sundhedssamtale. 
Alle klasser tilbydes Sundhedspædagogiskundervisning som følge af kommunens Sundhedsstra-
tegi i skoleårene 2015-2018. Fokus er på mental sundhed, familienetværk, sociale medier samt 
trivsel. 

7.klasse Elever med behov indkaldes til undersøgelse og/eller sundhedssamtale. 

8.klasse Alle elever indkaldes til lovpligtig udskolingsundersøgelse og sundhedssamtale. 
Klassen tilbydes Sundhedseksperimentariet. Fokus er på sundhed generelt både fysisk og men-
talt samt røg og alkohol herunder flertalsmisforståelser. 

9.klasse Kun elever med behov indkaldes til undersøgelse og/eller sundhedssamtale. 
Alle klasser tilbydes Sundhedspædagogiskundervisning som følge af kommunens Sundhedsstra-
tegi i skoleårene 2015-2018. Fokus er på seksuel sundhed, sexsygdomme, mental sundhed, al-
kohol samt at kunne vælge til og fra i forhold til eget liv og livsstilsvaner. 
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Special  
klasse 

Undersøgelser, sundhedssamtaler m.v. følger det generelle serviceniveau for årgangen, men 
vurderet ud fra et hensyn til den enkelte elevs behov. 
Eleverne indkaldes af sundhedsplejersken. 

To-sprogs 
sprogklasse 

Alle nye elever indkaldes til undersøgelse og sundhedssamtale. 
Øvrige elever følger det generelle serviceniveau for årgangen. 

Befolkningsudvikling og prognose 

Antal 6-16 årige: 

 
Faktisk Prognose 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Antal 3.431 3.425 3.474 3.448 3.428 3.419 

Ændring i pct.  -0,17 1,43 -0,75 -0,58 -0,26 

Kilde: Befolkningsprognose 2017 

Budgettet på området lægges på grundlag af det i befolkningsprognosen beregnede børnetal. Der tages 
desuden hensyn til den seneste observerede nettotilflytning og den forventede udvikling mellem årene.  

Prognose, de 0-2 årige 

Antal børn pr. medio året 

Faktisk Prognose 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Havdrup – 0 årige 57 52 58 63 66 64 

Havdrup – 1 årige 45 64 56 63 66 68 

Havdrup – 2 årige 48 47 68 61 65 68 

Havdrup, i alt 149 164 183 187 198 200 

Strandområde – 0 årige 177 174 184 199 201 199 

Strandområde – 1 årige 184 186 189 198 209 209 

Strandområde – 2 årige 174 201 201 203 207 215 

Strandområde, i alt 535 562 574 600 617 623 

Solrød Kommune, i alt 684 726 757 787 815 823 

Prognose, de 3-5 årige 

Antal børn pr. medio året 

Faktisk Prognose 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Havdrup – 3 årige 53 51 51 72 63 67 

Havdrup – 4 årige 57 54 54 54 74 65 

Havdrup – 5 årige 56 58 56 56 57 76 

Havdrup, i alt 166 162 160 183 194 207 

Strandområde – 3 årige 197 188 214 213 210 212 

Strandområde – 4 årige 198 204 200 225 219 213 

Strandområde – 5 årige 232 206 213 209 230 222 

Strandområde, i alt 627 598 627 647 659 648 

Solrød Kommune, i alt 793 760 787 830 853 855 

Siden 1. april 2017 bliver vuggestue/dagpleje børnene flyttet til børnehaven, når de er 2 år 10 måneder. 
Det er indregnet i prognosen og årspladsbehovet således, at 2/12 (svarende til 2 måneder) af de 2-årige 
indregnes i årspladsbehovet i børnehaverne. Tilsvarende bliver 10/12 af de 2-årige indregnet i årsplads-
behovet i vuggestuerne/dagplejen. 
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Elevtalsprognose 

Skole/Skoleår 

Planlagt Prognose 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Havdrup 548 555 559 553 565 

Uglegård 1.143 1.130 1.093 1.084 1.031 

Munkekær 859 863 906 903 914 

0.-9. kl. ekskl. specialklasser 2.550 2.548 2.558 2.540 2.510 

Elever i specialklasser 81 81 81 81 81 

Total 2.631 2.629 2.639 2.621 2.591 

Ændring i pct.  -0,08 0,38 -0,68 -1,14 

Tal fra Solrød Kommune, elevprognose 
Elever i specialklasser omfatter elever i E-, J-, Z-klasser, Heldagsklasse og X-klasser. 
 

 Planlagt Prognose 

Skoleår  2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Elevtal 0.klasse 225 228 227 246 257 

Antal 0.klasser 10 10 10 11 11 

0.klasse ledernormering inkl. usu 11,07 11,07 11,07 12,18 12,18 

0.klasse skolepædagog normering inkl. usu 3,33 3,33 3,33 3,67 3,67 

Lærernormering inkl. usu (eks. 3 skoleledere) 196,30 198,07 195,42 190,75 190,06 

Skolepædagognormering til 1.-9. kl. 13,47 13,57 13,32 12,94 12,92 

Elevtal 1.- 9. kl. 2.325 2.320 2.331 2.294 2.253 

Kapacitet 

Kapacitet – fysiske pladser til vuggestue/dagpleje fordelt på institutioner  

 Faktisk Prognose 

Kapacitet – institutioner 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Regnbuen 40 40 40 40 40 40 

Dagplejen, kommunal 58 62 62 62 62 62 

Havdrup, i alt 98 102 102 102 102 102 

Spiren 44 44 48 48 48 48 

Poppelbo 48 48 48 48 48 48 

Parkbo 24 26 36 36 36 36 

Bølgen 36 36 36 36 36 36 

Birkebo 24 24 24 24 24 24 

Tryllehytten 36 36 36 36 36 36 

Krudthuset (privat) 20 20 20 20 20 20 

Dagplejepladser, kommunal 112 116 116 116 116 116 

Dagplejepladser, privat 8 11 16 16 16 16 

Strandområdet, i alt 352 361 380 380 380 380 

Solrød Kommune, i alt 450 463 482 482 482 482 
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 Fra efteråret 2017 og frem til april 2018 tages successivt endnu 10 vuggestuepladser i brug i 
Parkbo som er blevet udbygget/ombygget. 

 Ultimo 2018 forventes Bølgen af være færdigudbygget og endnu 36 vuggestuepladser vil suc-
cessivt kunne tages i brug hen over vinteren 2018/19. 

 I løbet af 2019 forventes Lindebo i Havdrup fysisk at blive flyttet til en nybygget institution, der vil 
kunne rumme 24 vuggestuebørn. 

Kapacitet – fysiske pladser til børnehave fordelt på institutioner  

  Udmeldt Prognose 

Kapacitet – institutioner Max 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Skovhuset 129 95 93 95 95 95 95 

Lindebo 48 42 42 40 40 40 40 

Havdrup, i alt 177 137 135 135 135 135 135 

Parkbo 88 60 55 55 55 55 55 

Poppelbo 64 60 56 56 56 56 56 

Birkebo 48 44 44 44 44 44 44 

Bølgen 66 66 66 66 66 66 66 

Mosebo 46 40 40 40 40 40 40 

Egebo 46 44 44 44 44 44 44 

Naturbørnehaven 40 40 40 40 40 40 40 

Pilebo 46 40 40 40 40 40 40 

Nøddebo 68 60 60 60 60 60 60 

Tryllehytten 110 100 100 100 100 100 100 

Krudthuset (privat) 35 35 35 35 35 35 35 

Strandområdet, i alt 657 589 580 580 580 580 580 

Solrød Kommune, i alt 834 726 715 715 715 715 715 

 Fra efteråret 2017 og frem til april 2018 tages successivt endnu 45 børnehavepladser i brug i 
Parkbo som er blevet udbygget/ombygget. 

 Primo 2019 forventes Bølgen af være færdigudbygget i børnehavedelen og endnu 66 børneha-
vepladser vil successivt kunne tages i brug hen over vinteren og foråret 2019. 

 I løbet af 2019 forventes Lindebo i Havdrup fysisk at blive flyttet til en nybygget institution, der vil 
kunne rumme 88 børnehavebørn. De nuværende 40 børnehavepladser nedlægges. 

Demografipulje 

Prognosen for udviklingen i børnetallet bruges til beregning af antal årspladser, som svarer til et forventet 
antal indskrevne børn i gennemsnit, set hen over kalenderåret.  

Årspladser prognose 

Forventet antal årspladser 2018 2019 2020 2021 

Dagpleje 194 194 194 194 

Vuggestuer 291 307 327 336 

Børnehaver 724 760 781 785 

SFO 964 934 918 929 

SFO2 (Klub) 479 500 520 510 

I alt 2.652 2.695 2.740 2.754 
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Årspladstallet for 2018 er lagt ind i budgettet i de enkelte institutioner, i alle fire år 2018-21. Herefter be-
regnes ændringer i demografien i overslagsårene. Forskellen i det budgetlagte beløb og det forventede 
beløb i overslagsårene lægges i demografipuljer.  

Demografi puljer 2018-21 

i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 

Vuggestue/Dagpleje 316 1.999 4.103 5.050 

Børnehave 505 2.524 3.701 3.926 

SFO + SFO2 0 -117 -179 -113 

Skoler 381 330 -1.251 -2.448 

I alt 1.201 4.736 6.375 6.415 

Nye initiativer i budget 2018-2021 

Der er indarbejdet følgende nye initiativer i budget 2018-2021. Beløbene i oversigten er angivet i hele 
1.000 kr.: 

Tabel 2A: Nye initiativer i budget 2018-2021 - Serviceudgifter indenfor servicerammen 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2018 2019 2020 2021 

03-34 Virtuel borgerbetjening 0 -25 -25 -25 

03-41 Økonomiske gevinster ved indførelse af e-handel -143 -143 -143 -143 

09-17 Digitale læremidler 323 323 323 323 

09-19 Medieguide på skoler -13 40 92 0 

11-01 Sundhedspleje - 1½ års besøg i hjemmet 100 100 100 100 

 Nye initiativer, i alt 267 295 347 255 

03-34 Virtuel borgerbetjening 

Administrationen i Børne- og ungerådgivningen vil implementere virtuel borgerbetjening som del af den 
generelle it-udvikling og i et effektiviseringsperspektiv. Effektiviseringen finder først og fremmest sted ved 
mindre tid på kørsel og møder med borgerne.  

03-41 Økonomiske gevinster ved indførelse af e-handel 

Et af initiativerne i Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet for 2018 er indførelse af e-handel. Der 
indføres e-handel i løbet af efteråret. Udgifterne til e-handelssystemet kan finansieres af udbudsgevinster 
og økonomiske gevinster fra øget compliance (overholdelse af indkøbsaftaler). Samlet set er der en ge-
vinst på 0,2 mio. kr. årligt. Systemafgift afholdes på politikområde 4, mens udbudsgevinster m.m. er for-
delt for flere politikområder. 

09-17 Digitale læremidler 

Undervisningsministeriets tilskud til digitale læremidler bortfalder ved udgangen af 2017. Skolerne har i 
gennemsnit de sidste fem år fået 323.000 kroner i tilskud pr. år. Tilskuddet er en del af UVM's indsats for 
øget IT i folkeskolen. Tilskuddet svarer til halvdelen af udgiften, hvorfor skolerne ligeledes har haft en 
gennemsnitlig udgift på 323.000 kroner pr. år. Denne udgift finansieres ud af skolernes egne budget-
rammer, og det forventes ikke, at skolerne kan finde finansiering til det dobbelte beløb fra 2018. 

09-19 Medieguide på skoler 

Justering af beløb for Medieguide for skolerne 2018-2021, som følge af beslutning i FU 6. juni 2017.  
(FU 17-0046).  
Derudover er der tilført 188 t.kr. til politikområde 4 til drift af netværket. Beløbet administreres af IT-
afdelingen, for på denne måde at sikre en stabil og sikker drift til gavn for kommunens lærere og elever.  

11-01 Sundhedspleje – 1½ års besøg i hjemmet 

Sundhedsplejen gennemfører pt. hjemmebesøg, når barnet er 8 måneder og ved 3½ år. Forslaget om at 
øge sundhedsplejens hjemmebesøg og dermed understøtte den forebyggende indsats er forskningsun-
derstøttet, og forventes at have en række positive effekter både i forhold til forældrene, forældrenes evne 
til at håndtere børnene og børnenes direkte udvikling. Der er i forslaget indbygget opfølgende besøg i 20 
procent af hjemmene, som dækker såvel sundhedsmæssige som udviklingsmæssige udfordringer samt 
besøg i udsatte familier.  
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Budget 2018-2021 

Det samlede budget 2018-2021 på politikområdet fremgår af nedenstående tabel. Udgifterne er opdelt 
efter den autoriserede kontoplan. Alle tal er angivet i 2018-priser og i hele 1.000 kr. 

Tabel 3A: Nettobudget på kontoområder – serviceudgifter indenfor servicerammen 

Kontoområde 2018 2019 2020 2021 

3.22.01 Folkeskoler 134.788 134.617 133.085 131.748 

3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 5.038 5.038 5.038 5.038 

3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 5.697 5.697 5.697 5.697 

3.22.05 Skolefritidsordninger 16.134 16.032 15.970 16.036 

3.22.06 Befordring af elever i grundskolen 2.439 2.439 2.439 2.439 

3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 1.440 1.468 1.064 203 

3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 19.439 19.514 19.199 18.883 

3.22.12 Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler 3.113 3.098 3.335 3.299 

3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.276 3.276 3.276 3.276 

3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 568 568 568 568 

3.30.44 Produktionsskoler 104 104 104 104 

3.35.63 Musikarrangementer 1.354 1.354 1.354 1.354 

3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 5.193 5.193 5.193 5.193 

3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende  
uddannelsesinstitutioner mv. 

21 21 21 21 

4.62.85 Kommunal tandpleje 7.548 7.548 7.548 7.548 

4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 4.343 4.318 4.318 4.318 

5.25.10 Fælles formål 8.413 8.413 8.413 8.413 

5.25.11 Dagpleje 16.101 16.101 16.101 16.101 

5.25.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 57.509 61.232 64.513 65.685 

5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 1.159 1.159 1.159 1.159 

5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje,  
private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 

4.306 4.306 4.306 4.306 

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 3.260 3.260 3.260 3.260 

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 2.446 2.446 2.446 2.446 

Total 303.688 307.201 308.407 307.094 

  



MÅL OG ØKONOMI 2018 – 2021 5. Udvikling og læring for børn og unge 
 

 

80 

3.22.01 Folkeskoler 

Note Områder Budget 2018 

A Tale- og hørelærere 2.784 

B Personlig assistance 1.249 

C Inklusionstiltag 1.320 

D Centrale puljer til uddeling i forbindelse med skoleårets planlægning 847 

E Mellemkommunale betalinger -9.373 

F Folkeskoler og 10. klassen 134.120 

G Ledelse, demografipuljer mv. 3.842 

 Total, i 1.000 kr. 134.788 

A. Tale- og hørelærere 

Tale- og hørelærere varetager undervisning og vejledning på skoler og institutioner for børn med tale- og 
høreproblemer samt kommunikative vanskeligheder. Ordningen administreres af PPR (Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning) i Børn og Unge Rådgivningen. 

B. Personlig assistance 

Personlig assistance ydes til elever med fysiske vanskeligheder, således at de kan deltage i undervis-
ningen på lige fod med de andre elever. Budgettet administreres af PPR i Børn og Unge Rådgivningen. 

C. Inklusionstiltag 

Der arbejdes løbende med forskellige initiativer til styrkelse af inklusionsarbejdet i Solrød Kommune. 

Inklusionsarbejdet baseres på den af Byrådet vedtagne inklusionsstrategi og inklusionshandleplan. 

Der er afsat inklusionsmidler i en pulje, der anvendes til støtte af elever, der er kommet tilbage fra speci-
alskole til normalklasse i lokal folkeskole, til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, samt til inklu-
sionsfremmende initiativer. Puljen administreres af Børn og Unge Rådgivningen. 

Inklusionsindsatsen er pr. 1. august 2014 styrket med udlægning af midler til skolerne til ansættelse af 
inklusionsvejledere. Disse indgår i samspil med fagpersoner fra Børn og Unge Rådgivningen i det tvær-
faglige, inkluderende arbejde.  

Driftstilskud til privatskole: 

PPR kan efter ansøgning yde et ekstraordinært driftstilskud til privatskoleundervisning for svært handi-
cappede børn, jf. friskolelovens § 23, pkt.3 og Byrådets beslutning 26. marts 2012. 

D. Centrale puljer  

Der er tale om puljer, hvoraf nogle på forskellig vis tildeles skolerne i løbet af året, f.eks. dialogmøder for 
skolebestyrelser, sygehusundervisning, modersmålsundervisning osv. 

E. Mellemkommunale betalinger 

Budget til betaling for elever i andre kommuner, eller indtægter for elever fra andre kommuner i Solrød 
Kommunes skoler.  

Primært kommer indtægten fra 10Solrød, hvor der forventes 110 elever fra andre kommuner end Solrød. 

F. Folkeskoler samt 10Solrød 

Fordelingen af udgifterne ses i tabellen nedenfor. Budgetterne på de 3 folkeskoler er inklusiv skolebod 
og skolebibliotek. Dertil kommer udgifter til undervisning af elever, der gennem længere tid på grund af 
smittefare eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen, og derfor undervi-
ses i deres hjem eller på den institution, hvor de opholder sig – jf. folkeskolelovens § 23. 
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Skole Budget 2018 

Havdrup Skole 27.246 

Uglegårdsskolen 54.477 

Munkekærskolen 44.153 

10Solrød 8.244 

I alt (i 1.000 kr.) 134.120 

G. Ledelse, demografipuljer mv. 

Budgettet omfatter udgifter til skoleledere i folkeskolen, til fleksjobbere, arbejdsskadeforsikring samt de-
mografipuljer. 

3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 

Fællesudgifter omfatter bl.a. udgifter til fagkonsulenter (naturfag samt IT), leje af idræts- og svømmehal-
ler, mobil indskoling samt andre udgifter, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler. 

Herunder hører den del af budgettet til medieguiden, som er fælles.  Medieguiden gælder for perioden 
2018-20, og den har flere formål, bl.a. udviklingsplan for folkeskolerne på digitaliseringsområdet. Den del 
af medieguiden som er fordelt på de enkelte skoler er placeret på funktion 3.22.01 Folkeskoler. 

3.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 

PPR’s virksomhed er beskrevet i lovgivningen om specialundervisning og specialpædagogisk bistand for 
både skolebørn og småbørn. Medarbejderne yder rådgivning og vejledning, idet iværksættelse af speci-
alundervisning og specialpædagogisk bistand sker på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurde-
ring. Rådgivning og vejledning af lærere, pædagoger og forældre er en integreret del af PPR's opgaver.  

PPR’s formål er beskrevet i Solrød Kommunes børnepolitik, og målgruppen er børn og unge i alderen 0-
182 år. 

3.22.05 Skolefritidsordninger 

Økonomistyringsmodellen på området indebærer, at der fastsættes et årsplads antal, som budgettet be-
regnes efter. Hvis der bliver over- eller underskud på årspladsantallet, beregnet som gennemsnittet over 
kalenderåret, bliver budgetterne reguleret over ØD-rammen med et enhedsbeløb pr. årsplads, der svarer 
til den gennemsnitlige årlige udgift til løn og rammebeløb. Det gælder både for SFO og for SFO2. 

Forventede antal årspladser, 2018 

Årspladser Havdrup Uglegård Munkekær I alt 

SFO 188 442 334 964 

SFO2 108 219 152 479 

Forældrebetaling og fripladser, SFO og SFO2 

Budgettet er afsat til forældrebetaling, økonomiske og pædagogiske fripladser samt søskende tilskud. 

Støttepersonale 

Der ydes støttepædagogisk bistand til børn med fysiske, psykiske eller sociale handicap. Der er etableret 
et støttepædagogkorps, som varetager en del af opgaverne i daginstitutionerne, mens de øvrige opgaver 
udføres af institutionernes eget personale efter konkret aftale med Væksthuset.  

  

                                                      

 

2 Unge op til 22 år kan få efterværn. 
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X-gruppe (elever i X-klasserne) 

Efter aftale mellem Børn og Unge Rådgivningen (BUR) og Uglegårdsskolen afregnes der mellem Ugle-
gårdsskolen og BUR for SFO-ydelsen til børn med særlige behov inden for X-gruppe området (autisme 
mv.).  

Aftalen er, at BUR betaler de relevante SFO’er for støttepædagognormering med 1/4 stilling + 2 % til vi-
kardækning for hver årsplads. Derudover tildeles der tilsynstimer efter den gældende tildelingsmodel.  
Støttebehovet revurderes i samarbejde mellem BUR og SFO’erne i forbindelse med skoleårets planlæg-
ning. 

I 2018 forventes 9 børn i x-gruppen (SFO) samt 16 børn i SFO2, opgjort som årselever. 

3.22.06 Befordring af elever i grundskolen 

Kontoområdet omfatter betaling til vognmand for befordring af elever: Befordring af syge eller tilskade-
komne elever, kørsel af specialklasseelever og handicappede elever, skolebuskørsel, kørsel til svømme-
undervisning og til specialsvømning, samt indtægter fra andre kommuner for befordring af børn i regiona-
le specialundervisningstilbud. Fra 2016 er alle udgifter til befordring af elever, jf. folkeskolelovens § 26 
stk. 1-4, samlet på denne funktion.  

3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 

På denne konto registreres udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i fol-
keskolen og kommunale specialskoler og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i fol-
keskolens og kommunale specialskolers fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende un-
dervisning. Alle udgifter til kursus aktivitet, der er forbundet med efteruddannelse af personale i folkesko-
len og kommunale specialskoler, herunder udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse 
af skoleledere, konteres på funktionen. 

Endvidere registreres afledte udgifter forbundet med efter- og videreuddannelse på funktionen. Afledte 
udgifter er fx vikardækning og transportudgifter.  

I forbindelse med budgetaftalen for 2017 blev aftaleparterne enige om at tilføje midler fra ændret tilde-
lingsmodel på skoleområdet til kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og skoleledere. For perioden 
2018-20 er der afsat 2.756 t.kr. 

Der er ligeledes afsat en pulje til at løfte kompetencedækningen på skolerne. Der er afsat 1.216 t.kr. i pe-
rioden 2018-20. Midler til skolerne udmøntes på baggrund af deres konkrete kompetenceplaner. 

3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 

På denne funktion afholdes kommunens andel af betaling for elevers undervisning og ophold i SFO på 
friskoler og private grundskoler. 

I 2018 er der budgetlagt udgifter til 498 elevers undervisning og for 171 børn i SFO, med en årlig takst på 
37.282 kr. til undervisning samt 11.408 kr. til SFO. 

3.22.12 Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler 

Kommunen betaler bidrag til staten for elever, der den 5. september i kalenderåret før bidragsåret, er 
under 18 år og opfylder betingelserne for at få statslig elevstøtte på efterskoler m.m. 

I 2018 er der budgetlagt udgifter til 82 elever, med en årlig takst på 36.683 kr. 

Inklusionstiltag 

Det er siden skoleåret 2012-13 besluttet at yde et tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen på efter-
skole for elever, der har gået i 9. specialklasse, idet efterskoleopholdet skal ses som et alternativ til spe-
cialklasse på 10. klassetrin. Budgettet til formålet er på 310 t.kr. 

3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 

Uddannelses- og erhvervsvejledning i Solrød Kommune sker i et samarbejde mellem Greve, Solrød, Kø-
ge og Stevns kommuner og varetages af Ungdommens Uddannelses Vejledning (UUV Køge Bugt). Alle 
unge i kommunen op til 29 år kan få kontakt med en vejleder uden tidsbestilling.  
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3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 

I forbindelse med Rammeaftalen skal Byråd og Regionsråd sikre indbyrdes koordinering regionerne imel-
lem om de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. 

Udgifterne vedrører den objektive finansiering af lands- og landsdelsdækkende institutioner, dvs. de fa-
ste beløb, som kommunerne betaler for blandt andet opretholdelse af specialpædagogiske tilbud for 
småbørn i regionerne, uanset om institutionerne bruges konkret af Solrød kommune eller ej.  

Den objektive finansiering sker på grundlag af indbyggertallet. I budgettet er der afsat 173 t.kr. til betaling 
af den objektive finansiering til Børneklinikken i København.  

Budgettet omfatter også en bevilling til Sproggruppen under Børn og Unge Rådgivningen, og budgettet 
udgør 358 t.kr. 

3.30.44 Produktionsskoler 

På skoleområdet er der afsat ressourcer til at enkelte folkeskoleelever kan indskrives på en produktions-
skole i en kortere periode. 

3.35.63 Musikarrangementer 

Ud over drift af musikskoler har kommunen mulighed for at støtte diverse musikalske arrangementer. 
Budgettet omfatter udgifter til Solrød Kommunale Musikskole for børn og unge op til 25 år. 

Musikskolen Budget 2018 

Drift af Musikskolen 2.180 

Indtægt fra elevindbetalinger -605 

Statstilskud til musikskoler -224 

Arbejdsskadeforsikring 2 

Total i 1.000 kr. 1.354 

3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 

Den almene ungdomsskole, inklusiv SSP sekretariatsbistand og uddannelsesforberedelse af skoletrætte 
unge.  

Ungdomsskolevirksomhed Budget 2018 

Ungdomsklubber 1.665 

UngSolrød, ledelse og administration 2.929 

Erhvervsklasser 532 

SSP sekretariatsbistand 50 

Arbejdsskadeforsikring 18 

Total i 1.000 kr. 5.193 

Ungdomsklubber 

Der findes 2 ungdomsklubber. Åbningstiderne kan ses på klubbernes hjemmesider. 

Havdrup Ungdomsklub  

Havdrup Ungdomsklub er et gratis tilbud til de 13-18 årige i Solrød Kommune. Klubben er beliggende på 
Havdrup skole. 

Klub 2680 

Klub 2680 er et gratis tilbud til de 13-18 årige unge i Solrød Kommune. Klubben er beliggende i Solrød 
Idrætscenter, og der er rig mulighed for at lave mange forskellige aktiviteter. 
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3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 
mv. 

Udgifter til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til 
uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. Budgettet udgør 21 t.kr. 

4.62.85 Kommunal tandpleje 

Tandplejeren giver undervisning på Sundhedsplejens familieforberedelseskursus og tilser børn i skolepe-
rioden. Tandreguleringskonsulenten tilser børn og henviser til private tandreguleringsspecialister ud fra 
en faglig vurdering om behandling. 

Udgift Budget 2018  

Tandpleje, ØD 504 

Tandpleje (0-18 år), alm. forebyggende undersøgelser og behandlinger 4.042 

Tandregulering 3.003 

I alt (i 1.000 kr.) 7.548 

4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste  

Sundhedsplejerskerne varetager kontakten til børn og deres familier fra fødslen, og indtil de forlader fol-
keskolen. Som en del af den forebyggende sundhedspleje tilbydes forældre til småbørn deltagelse i fami-
lieforberedelseskursus, netværksgrupper samt mødregrupper. Sundhedsplejerskerne foretager undersø-
gelser af skoleeleverne. Der udover varetager sundhedsplejerskerne også forebyggende kampagner fra 
SST omkring sex og rygning til 10. klassecentret, produktionsskolen samt Solrød gymnasium.  

5.25.10 Fælles formål - Dagtilbud 

På denne funktion registreres fælles udgifter vedr. hele dagtilbudsområdet, herunder udgifter til søsken-
detilskud, tilskud til privat pasning samt betaling til og fra kommunen.  

Note Områder Budget 2018 

A Støttepersonale 4.557 

B Sprogstimulering 386 

C Søskendetilskud 2.438 

D Tilskud til forældre ved privat pasning (§80) og pasning af eget barn (§86) 1.651 

E Mellemkommunale betalinger -2.200 

F PAU elever 1.001 

G Tilskud til pædagogstuderende 486 

 Øvrige udgifter 94 

 I alt (i 1.000 kr.) 8.413 

A. Støttepersonale 

Der ydes støttepædagogisk bistand til børn med fysiske, psykiske eller sociale handicap. Der er etableret 
et støttepædagogkorps, som varetager en del af opgaverne i daginstitutionerne, mens de øvrige opgaver 
udføres af institutionernes eget personale efter konkret aftale med Væksthuset. Væksthuset er et fore-
byggende initiativ, der skal medvirke til at skabe pædagogisk udvikling og forandring, så børn og unge i 
højere grad kan rummes i deres familie og nærmiljø. 

5 støttepædagoger arbejder som ressourcepædagoger i daginstitutioner, SFO og Klub med henblik på at 
yde en tidlig inkluderende indsats. 

B. Sprogstimulering 

Kommunen har ansat en sprogpædagog, som støtter og vejleder institutionerne med sprogarbejdet i for-
hold til tosprogede børn. 
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C. Søskendetilskud 

Der ydes rabat i forældrebetalingen til familier, der har mere end et barn i dagtilbud, i skolefritidsordning 
eller privat pasning med tilskud. Forældre skal selv betale den dyreste plads og modtager tilskud på 50% 
af øvrige anvendte pladser. Søskendetilskuddet budgetteres i forhold til den faktiske andel pr. 1. halvår 
2016. 

D. Tilskud til forældre 

Dette tilbud giver forældre mulighed – som alternativ til de kommunale dagtilbud – at få et økonomisk til-
skud til en privat pasningsordning, som man selv sørger for. 

Byrådet besluttede den 28.2.2017 at genindføre muligheden for tilskud til pasning af egne børn. 

Tilbuddet gælder for børn i alderen 24 uger og indtil skolestart, dog med følgende betingelser 

 Tilskud til pasning af egne børn kan gives fra det tidspunkt, hvor barnet kan tilbydes en plads i et 
dagtilbud.  

 Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand. 

 Tilskuddet kan gives for én samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år.  

Dertil kommer særlige betingelser i forhold til forældrenes forhold jf. Dagtilbudslovens § 86. 

Der budgetteres med 16 årspladser til privat pasning, samt 7 årspladser til pasning af eget barn. 

E. Mellemkommunale betalinger 

Forældre har ret til at vælge dagtilbud i anden kommune end opholdskommunen, og ret til at bevare 
plads i dagtilbud, selvom de flytter til ny kommune.  

F. PAU elever  

Der er afsat en budgetpulje til praktikløn til PAU (Pædagogiske Assistent Uddannelse). Fordelingen af 
antallet af PAU-elever er centralt bestemt.  Der er også afsat en lønpulje til pædagogstuderende, der 
kompenserer daginstitutionerne for 50 pct. af lønudgiften til den lønnede pædagogstuderende. 

G. Tilskud til pædagogstuderende 

Der er afsat en pulje til at kompensere daginstitutionerne for 50 pct. af lønudgiften til lønnede pædagog-
studerende. 

5.25.11 Dagpleje 

Dagplejen er et tilbud til børn i 0 – 2 års alderen. Dagplejen etableres i private hjem og bliver godkendt 
efter fastsatte kriterier.  

Forældre kan vælge betalingsreduktion pr. dag ved dagplejerens fravær, hvis de ikke bruger gæstepleje. 
Betalingsreduktionen udgør 1/30 pr. dag af den månedlige forældrebetalingstakst. Der gives kun beta-
lingsreduktion for arbejdsdage, hvor barnet ellers ville have benyttet gæstedagpleje, men ikke gjorde det. 
I 2018 udgør beløbet 100 kr. pr. dag. 

Note Områder Budget 2018 

A Ledelse, administration mv. 3.063 

B Løn til dagplejere 18.300 

C Forældrebetaling, dagpleje -5.680 

D Økonomiske og pædagogiske fripladser 391 

 Arbejdsskadeforsikring 28 

 I alt (i 1.000 kr.) 16.101 

A. Ledelse, administration mv.  

Ud over løn til ledelse og administration, er der afsat budget til tilsynsførende i dagplejen, svarende til 
128 pædagogtimer om ugen. 
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B. Løn til dagplejere 

Der er afsat lønbudget til 52 dagplejere. 

C. Forældrebetaling 

Forældrebetalingsbudgettet er beregnet på baggrund af 178 årspladser. 

D. Fripladstilskud – økonomisk og socialpædagogisk 

Størrelsen af det økonomiske fripladstilskud er afhængig af forældrenes indtægt. Undervisningsministe-
riet offentliggør hvert år en fripladsskala, som fastlægger indtægtsgrænserne for økonomisk fripladstil-
skud. Der kan ydes fripladstilskud til hel eller delvis betaling af forældrebetalingen.  

Socialpædagogisk fripladstilskud gives, når 

 kommunalbestyrelsen vurderer, at barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller 
pædagogiske grunde og 

 betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i dagtilbuddet. 

Begge betingelser skal være opfyldt, og tildeling af et socialpædagogisk fripladstilskud sker altid efter en 
konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation. Det er op til den enkelte kommune at fo-
retage vurderingen herunder at fastlægge hvilke kriterier, der lægges vægt på. 

5.25.14 Daginstitutioner  

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende børn optaget i daginstitutioner, dvs. institutio-
ner etableret efter dagtilbudslovens afsnit II: Dagtilbud til børn indtil skolestart. 

Følgende institutioner har fælles ledelse og drives som 1 institution med fælles økonomi: 

 Mosebo og Pilebo 

 Egebo og Naturbørnehaven 

Institution Budget 2018 

Birkebo 5.713 

Bølgen 8.196 

Egebo/Natur 5.890 

Mosebo/Pilebo 4.828 

Nøddebo 3.450 

Parkbo 7.473 

Poppelbo 8.940 

Spiren 5.344 

Tryllehytten 10.260 

Lindebo 2.179 

Skovhuset/Regnbuen 10.427 

I alt (i 1.000 kr.) 72.697 

Ud over institutionernes budget er der budget til andre udgifter, som fremgår af tabellen nedenfor: 

Note Områder Budget 2018 

A Puljer 396 

B Ressourcepædagoger 877 

C Forældrebetaling inkl. Frokost -29.186 

D Økonomiske og pædagogiske fripladser 4.413 

E Centralt styrede områder 8.193 

I alt (i 1.000 kr.) -15.187 
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A. Puljer 

Der er her afsat budget til kurser/uddannelse, samt budget til at understøtte en mere smidig overflytning 
fra vuggestue til børnehave på baggrund af børnenes forskellige modenhed. 

B. Ressourcepædagoger 

Støtte- og ressourcepædagoger fra Væksthuset understøtter dagtilbuddenes arbejde med at sikre trivsel, 
udvikling og læring for alle børn og er med til at skabe sammenhæng i overgangen til SFO/skole. 

C. Forældrebetaling 

Budgettet for forældrebetaling er beregnet på baggrund af en forventning om 680 årspladser i børneha-
verne og 268 årspladser i vuggestuerne. Forældrebetalingen opkræves over 11 måneder. (juli måned fri-
holdes). 

D. Fripladstilskud – økonomisk og socialpædagogisk 

Størrelsen af det økonomiske fripladstilskud er afhængig af forældrenes indtægt. Undervisningsministe-
riet offentliggør hvert år en fripladsskala, som fastlægger indtægtsgrænserne for økonomisk fripladstil-
skud. Der kan ydes fripladstilskud til hel eller delvis betaling af forældrebetalingen. Ved en husstandsind-
tægt under 170.101 kr. pr. år bortfalder forældrebetalingen, og ved en husstandsindtægt over 528.200 kr. 
kan der ikke gives tilskud. 

Socialpædagogisk fripladstilskud gives, når 

 kommunalbestyrelsen vurderer, at barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller 
pædagogiske grunde og 

 betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i dagtilbuddet. 

Begge betingelser skal være opfyldt, og tildeling af et socialpædagogisk fripladstilskud sker altid efter en 
konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation. Det er op til den enkelte kommune at fo-
retage vurderingen herunder at fastlægge hvilke kriterier, der lægges vægt på. 

E. Centralt styrede områder 

Der er afsat budget til lederløn samt demografipuljer. 

5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 

På funktionen registreres udgifter til åbne pædagogiske tilbud, legesteder og lignende tilbud til børnefa-
milier. Disse tilbud er ikke omfattet af dagtilbudsloven eller serviceloven. 

Budgetområdet omfatter 2 aktiviteter hhv. SSP og Ungebasen, der administrativt hører under Ungdoms-
skolen. SSP er en forkortelse af samarbejdet mellem Skole, Socialforvaltningen og Politiet. SSP-arbejdet 
skal være med til at forebygge, at børn og unge begår kriminalitet eller bliver involveret i misbrug. 

SSP tilbyder forskellige undervisningsforløb på flere klassetrin i samarbejde med klubberne, politiet og 
sundhedsplejen. Endvidere tilbyder SSP rådgivning af børn, unge samt deres forældre, ligesom der er 
SSP medarbejdere på gaden, der udfører en opsøgende og rådgivende indsats over for børn og unge. 

Ungebasen er bemandet med 2,5 medarbejdere, hvis ydelser i forhold til at fastholde unge i erhvervs- og 
uddannelsesforløb er betalt af Job og Socialcenteret, som har myndighedsopgaven i henhold til lovgiv-
ningen på beskæftigelsesområdet. 

Børn og Unge Rådgivning har en minigruppe, som er et gruppetilbud for børnehavebørn med særlige 
behov. Minigruppen er placeret i Væksthuset og tilgodeser det enkelte barns behov for støtte og udvik-
ling.  

5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner 

Der er budgetlagt udgifter til 35 børnehave pladser samt 20 vuggestuepladser. 

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 

Væksthuset er et forebyggende initiativ, der skal medvirke til at skabe pædagogisk udvikling og foran-
dring, så børn og unge i højere grad kan rummes i deres familie og nærmiljø. Væksthuset medvirker til at 
skabe forandringer både hos barnet og i barnets omgivelser. 
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Væksthuset har tilbud til småbørn og skolebørn, bl.a. familiestue, gruppetilbud for børn med særlige be-
hov, ressource- og støttepædagoger til børn i daginstitutioner, SFO, klubber og USU-undervisningen, 
familieklasse, konsultativt klassearbejde og det mobile indskolingstilbud.  

Endvidere er Væksthusets personale aktive i forbindelse med projekt- og udviklingsarbejde, f.eks. Klar, 
Parat, Skolestart. 

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration, det 
vil sige udgifter til afdelinger på rådhuset. 

Skole og dagtilbud 

Afdelingen varetager det forvaltningsmæssige arbejde inden for området, herunder pladsanvisning, sko-
leårets planlægning og pædagogisk bistand. 

Aktivitetstal 

Dagtilbud, antal årspladser 

 2014 2015 2016 2017 

Dagplejen 236 228 170 178 

Vuggestuer 0-2 årige 252 252 272 268 

Børnehaver 3-6 årige 713 713 688 686 

Total 1.201 1.193 1.130 1.132 

Skoler, antal elever 

 
Faktisk 
2015/16 

Faktisk 
2016/17 

Planlagt 
2017/18 

Forventet 
2018/19 

0.klasser 284 260 225 228 

1.-9. klasse inkl. specialklasser  2.276 2.372 2.406 2.401 

10.klasse inkl. specialklasser  204 212 178 178 

Privatskoler/friskoler 512 497 498 500 

Efterskoler 99 78 82 81 

Ungdomsskolen 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

CPR-elever 528 408 440 579 

Holdelever 1.002 768 906 939 

Musikarrangementer 

 2014 2015 2016 2016/17 

CPR-elever 133 166 172 170 

Holdelever 52 73 56 60 
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Takster 

Takst pr. måned for plads i forskellige tilbud 

Tilbud 2016 2017 2018 

Dagpleje 2.987 2.938 2.985 

Vuggestue 3.169 3.193 3.188 

Børnehave, heltid 1.677 1.679 1.699 

Børnehave, halvtid 839 840 850 

Naturbørnehave 1.677 1.679 1.699 

Frokost i alle institutioner 687 688 678 

SFO 1.824 1.771 1.767 

SFO2 (Juniorklub) 698 685 704 

Beløbet betales i 11 måneder, da juli måned er betalingsfri. 

Kommunale bruttodriftsudgifter pr. barn i 2018 

Institution/Alder 

Med Moms Uden Moms 

Årligt 
Pr. mdr. 
12 mdr. 

Pr. mdr. 
11 mdr. 

Årligt 
Pr. mdr. 
12 mdr. 

Pr. mdr. 
11 mdr. 

Dagpleje (0-2 år) 131.331 10.944 11.939 130.476 10.873 11.861 

Vuggestue (0-2 år) 140.278 11.690 12.753 132.917 11.076 12.083 

Vægtet Gennemsnit  
0-2 år 

136.708 11.392 12.428 131.943 10.995 11.995 

Børnehave (3-6 år) 74.776 6.231 6.798 68.710 5.726 6.246 

Frokost i  
daginstitutioner 

7.463 622 678 6.908 576 628 

SFO 29.895 2.491 2.718 29.193 2.433 2.654 

SFO2 11.906 992 1.082 11.236 936 1.021 

Kommunale nettodriftsudgifter pr. barn i 2018 

Institution/Alder 

Med Moms Uden Moms 

Årligt 
Pr. mdr. 
12 mdr. 

Pr. mdr. 
11 mdr. 

Årligt 
Pr. mdr. 
12 mdr. 

Pr. mdr. 
11 mdr. 

Dagpleje (0-2 år) 98.499 8.208 8.954 97.857 8.155 8.896 

Vuggestue (0-2 år) 105.209 8.767 9.564 99.687 8.307 9.062 

Vægtet Gennemsnit  
0-2 år 

102.531 8.544 9.321 98.957 8.246 8.996 

Børnehave (3-6 år) 56.082 4.674 5.098 51.533 4.294 4.685 

SFO 10.463 872 951 10.217 851 929 

SFO2 4.167 347 379 3.933 328 358 
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Tilskud til privatinstitutioner pr. barn i 2018 

Institution/Tilskud 
Tilskud  
pr. år 

Tilskud  
pr. måned 

Vuggestue/Dagpleje   

- Driftstilskud 97.698 8.142 

- Bygningstilskud 5.605 467 

- Administrationstilskud 2.871 239 

Børnehave   

- Driftstilskud 51.249 4.271 

- Bygningstilskud 2.393 199 

- Administrationstilskud 1.570 131 

Tilskud til privat pasning (§ 80) og tilskud til pasning af egne børn (§ 86) 

 
Nettodriftsudgift 

pr. barn pr. år 
Nettodriftsudgift pr. 
måned i 12 måneder 

Tilskud pr. år (75 pct. 
af nettodriftsudgiften) 

Tilskud pr. måned (75 pct. 
af nettodriftsudgiften) 

Vuggestue 98.499 8.208 73.874 6.156 

Børnehave 56.082 4.674 40.062 3.505 

Nøgletal 

Børnepasning,  
kr. pr. 0-5 årig 

Regnskab 2016 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region  
Sjælland 

Hele 
 Landet 

Børnepasning i alt 68.412 70.239 65.759 67.958 

Børnepasning,  
kr. pr. 0-5 årig 

Budget 2017 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region  
Sjælland 

Hele  
Landet 

Børnepasning i alt 64.242 72.230 66.805 70.933 

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 5.100 & 5.101 
 

Sundhedsudgift  
kr. pr. 0-17 årig 

Regnskab 2016 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region  
Sjælland 

Hele  
Landet 

Kommunal tandpleje 1.579 1.573 1.691 1.782 

Kommunal sundhedstjeneste 790 766 819 880 

Sundhedsudgift  
kr. pr. 0-17 årig 

Budget 2017 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region  
Sjælland 

Hele 
 Landet 

Kommunal tandpleje 1.457 1.584 1.719 1.804 

Kommunal sundhedstjeneste 814 813 815 889 

Kilde: ECO-nøgletal tabel 9.600 og 9.601 
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Kr. pr. indbygger 

Regnskab 2016 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Musikarrangementer 65 112 123 126 

Kr. pr. indbygger 

Budget 2017 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Musikarrangementer 61 117 122 125 

Kilde: ECO Nøgletal, tabel 9.100 & 9.101 
 

Folkeskolen 
kr. pr. 6-10 årig 

Regnskab 2016 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region  
Sjælland 

Hele 
 Landet 

SFO 11.196 9.933 10.451 10.341 

Fritidshjem 0 5 1 669 

Klubber og andre 
socialpædagogiske fritidstilbud 

0 3.808 1.377 2.655 

Folkeskolen 
kr. pr. 6-10 årig 

Budget 2017 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region  
Sjælland 

Hele 
 Landet 

SFO 10.895 10.537 11.136 10.603 

Fritidshjem 0 0 4 621 

Klubber og andre  
socialpædagogiske fritidstilbud 

0 3.586 1.419 2.432 

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 6.100 & 6.101 
 

Folkeskolen  
kr. pr. 14-18 årig 

Regnskab 2016 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region  
Sjælland 

Hele  
Landet 

Efterskoler og ungdomskostskoler 2.331 1.912 2.655 2.855 

Ungdommens  
Uddannelsesvejledning 

2.059 1.432 2.031 1.727 

Folkeskolen  
kr. pr. 14-18 årig 

Budget 2017 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region  
Sjælland 

Hele 
 Landet 

Efterskoler og ungdomskostskoler 2.429 2.061 2.570 2.880 

Ungdommens  
Uddannelsesvejledning 

2.041 1.460 2.013 1.764 

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 6.100 & 6.101 
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Folkeskolen  
kr. pr. 6-16 årig 

Regnskab 2016 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region  
Sjælland 

Hele  
Landet 

Folkeskoler 45.317 47.184 44.273 47.884 

Fællesudgifter for kommunens  
samlede skolevæsen 

1.253 632 1.228 773 

Befordring af elever i grundskolen 632 1.023 1.800 1.469 

Specialundervisning i regionale  
tilbud 

69 460 260 222 

Kommunale specialskoler 6.615 7.785 8.841 6.805 

Bidrag til statslige og private skoler 5.356 5.599 6.340 5.563 

Idrætsfaciliteter for børn og unge 1.670 608 1.159 933 

Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage  -114 -108 -96 

PPR 1.625 1.603 1.866 1.687 

Folkeskolen  
kr. pr. 6-16 årig 

Budget 2017 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region  
Sjælland 

Hele  
Landet 

Folkeskoler 44.797 46.790 44.271 48.120 

Fællesudgifter for kommunens  
samlede skolevæsen 

1.327 535 1.527 920 

Befordring af elever i grundskolen 804 911 1.644 1.407 

Specialundervisning i regionale  
tilbud 

69 356 310 224 

Kommunale specialskoler 6.253 7.805 8.443 6.842 

Bidrag til statslige og private skoler 5.679 5.917 6.718 5.891 

Idrætsfaciliteter for børn og unge 1.205 600 1.123 897 

Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage  -232 -171 -112 

PPR 1.662 1.535 1.851 1.709 

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 6.100 & 6.101 
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Politikområdet omfatter familieafsnittet i Børn og Unge Rådgivningen (BUR), samt ekstern specialunder-
visning. 

På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Sammenhængende børnepolitik, vedtaget af Byrådet 13.12.2010 

 Handleguide og beredskabsplan vedrørende overgreb mod børn og unge, vedtaget af Byrådet 
26.5.2014 

 Desuden har Famile- og uddannelsesudvalget i august 2015 godkendt den såkaldte Solrød-
model. Solrødmodellen bidrager til på én gang at sikre kerneopgaven på det specialiserede bør-
ne- og socialområde og samtidig dæmme op for udgifterne på området. Forudsætningerne i be-
slutningen er, at BUR løbende finansierer yderligere to familierådgivere, således at rådgivernes 
konsultative faglighed i højere grad bringes i spil og at dette fører til et tilsvarende fald i udgifter 
til mere omfattende foranstaltninger svarende til et beløb på 2,0 mio. kr. 

Mål 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Hjælpe børn og unge til den bedst 
mulige udvikling ud fra deres egne 
forudsætninger. 

 Sikre udviklingsmæssige udfordringer, der er afpasset det enkelte 
barns/den unges forudsætninger. 

 Fortsætte med udviklingen af indsatserne i ”Solrødmodellen”. 

 Fokus på  
o rettidighed og progression i sagsbehandlingen. 
o børnesamtalen. 
o handleplaner og effekten af disse. 

Medvirke til at skabe sammenhæng 
og kontinuitet i indsatsen over for 
børn, unge og familier. 

 Bidrage med støtte, understøtte overgange og sikre koordinering i en 
helhedsorienteret indsats. 

 Fokus på  
o tidlig indsats. 
o høj og komplementær faglighed. 
o tværfagligt samarbejde. 

Styrke forældre og andre betyd-
ningsfulde voksne i deres opgaver 
over for børn og unge med særlige 
behov. 

 Tilbyde relevant og respektfuld rådgivning til familier med særlige be-
hov, understøtte familiernes potentialer og bidrage med kompetence-
udvikling af såvel forældre som fagprofessionelle. 

 Fokus på  
o relationel kommunikation og dialog. 
o samskabelse. 
o udvikling af forældrekompetencer. 

Medvirke til udvikling af lokale net-
værk og rammer, der tilgodeser 
børn og unge med særlige behov. 

 Medvirke til at danne netværk for såvel familien som for fagprofessio-
nelle, medvirke til netværksdannelse omkring det enkelte barn/den 
unge samt sikre hensigtsmæssige pædagogiske og fysiske rammer 
for sårbare og udsatte børn og unge. 

 Fokus på  
o etablering og gennemførelse af gruppetilbud i f.eks. Vækst-

huset. 
o planlægning og afholdelse af forældrekurser. 
o vejledning, rådgivning og kompetenceudvikling på tværs af 

organisation og faggrænser. 
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Befolkningsudvikling 

Ifølge befolkningsprognosen vil udviklingen i børnetallet se således ud fra år 2018 til 2021: 

Tabel: Befolkningsudvikling 

Alder 
Faktisk Prognose 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0-2 år 594 588 651 703 724 764 801 810 

3-5 år 823 788 778 745 763 815 845 848 

6-16 år 3.391 3.404 3.388 3.431 3.425 3.474 3.448 3.427 

I alt 4.808 4.780 4.817 4.879 4.912 5.053 5.094 5.085 

Ændring i pct.  -0,58 0,77 1,29 0,68 2,87 0,81 -0,18 

Befolkningsprognose 2017, tal pr. 1. januar i det pågældende år 

Det fremgår af ovenstående tabel, at det samlede børnetal vil være stigende fra 2017-2020. Der forven-
tes et mindre fald i 2021.  

Nye initiativer i budget 2018-2021 

Der er indarbejdet følgende nye initiativer i budget 2018-2021. Beløbene i oversigten er angivet i hele 
1.000 kr. 

Tabel 1A: Nye initiativer i budgettet - Serviceudgifter indenfor servicerammen 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2018 2019 2020 2021 

03-34 Virtuel borgerbetjening  -25 -25 -25 

03-41 Økonomiske gevinster ved indførelse af e-handel -6 -6 -6 -6 

 Nye initiativer i alt -6 -31 -31 -31 

03-34 Virtuel borgerbetjening 

Administrationen vil implementere virtuel borgerbetjening som del af den generelle it-udvikling og i et ef-
fektiviseringsperspektiv. Effektiviseringen finder først og fremmest sted ved mindre tid på kørsel og mø-
der med borgerne.  

03-41 Økonomiske gevinster ved indførelse af e-handel 

Et af initiativerne i Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet for 2018 er indførelse af e-handel. Der 
indføres e-handel i løbet af efteråret. Udgifterne til e-handelssystemet kan finansieres af udbudsgevinster 
og økonomiske gevinster fra øget compliance (overholdelse af indkøbsaftaler). Samlet set er der en ge-
vinst på 0,2 mio. kr. årligt. Systemafgift afholdes på politikområde 4, mens udbudsgevinster m.m. er for-
delt for flere politikområder. 
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Budget 2018-2021 

Det samlede budget 2018-2021 på politikområdet fremgår af nedenstående tabel. Udgifterne er opdelt 
efter den autoriserede kontoplan. Alle tal er angivet i 2018-priser og i hele 1.000 kr. 

Tabel 2A: Nettobudget på kontoområder – Serviceydelser indenfor rammen 

Kontoområde 2018 2019 2020 2021 

3.22.01 Folkeskoler 7.155 7.155 7.155 7.155 

3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 239 239 239 239 

3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler  
i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder 

16.369 16.369 16.369 16.369 

5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge 11.721 11.721 11.721 11.721 

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 19.437 19.412 19.412 19.412 

5.28.22 Plejefamilier 4.960 4.960 4.960 4.960 

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 2.804 2.298 2.298 2.298 

5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 809 809 809 809 

5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1.787 1.787 1.787 1.787 

6.45.58 Det specialiserede børneområde 8.663 8.663 8.663 8.663 

Total 73.944 73.412 73.412 73.412 

3.22.01 Folkeskoler 

X klasserne er et tilbud for børn med autisme eller andre diagnoser, som eksempelvis opmærksomheds-
forstyrrelser.  

Undervisningen på 0. – 9. klassetrin foregår på Uglegårdsskolen, og undervisningen på 10. klassetrin fo-
regår på 10Solrød under UngSolrød. 

I 2018 forventes 28 Solrød børn i X-klasserne, mens der forventes 6 børn i X-klasserne fra andre kom-
muner. 

3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 

I forbindelse med Rammeaftalen1 skal Byråd og Regionsråd sikre indbyrdes koordinering regionerne 
imellem om de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. Området dækker bl.a. udgifter 
til specialundervisning, der varetages af regionerne, og som gives til elever i den undervisningspligtige 
alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner.  

Kommunens udgifter til området omfatter den konkrete betaling til den objektive finansiering, dvs. de fa-
ste beløb, som kommunerne betaler for opretholdelse af institutionerne, uanset om institutionerne bruges 
konkret af Solrød Kommune eller ej.  

Den objektive finansiering sker på grundlag af indbyggertallet. Budgettet fordeler sig på 10 institutioner, 
og det udgør 239 t.kr. 

3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud  og på an-
bringelsessteder 

Budgettet til området omfatter udgifter til undervisning af elever på specialskole og SFO i tilknytning her-
til, samt undervisning i forbindelse med et dagbehandlingstilbud og tilhørende fritidstilbud. Dertil kommer 
udgifter til undervisning af elever, der gennem længere tid på grund af smittefare eller af hensyn til deres 
sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen og derfor undervises i deres hjem eller på den institu-
tion, hvor de opholder sig – jf. folkeskolelovens § 23. 

  

                                                      

1 Rammeaftale 2014 – Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. 
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Børn og Unge Rådgivningen fungerer som visitationsenhed og er budgetansvarlige på områderne: 

Note Områder Budget 2018 

A Specialskoler  10.357 

B SFO i tilknytning til specialskoler 2.290 

C Undervisning i forbindelse med dagbehandlingstilbud 3.722 

 Total, i 1.000 kr. 16.369 

Børn og Unge Rådgivningen forventer, at bevillingerne på ovenstående områder skal dække undervis-
ning og fritidstilbud for følgende forventede elevtal: 

Note Skoleår 2017-18* 2018-19** 
Årspladser 

2018 

A Specialskoler 26 26 26 

B SFO i tilknytning til specialskoler 23 23 23 

C Undervisning i forbindelse med dagbehandlingstilbud 23 23 23 

* planlagte elevtal til skoleåret 2017/2018 ** Forventede elevtal i skoleåret 2018/2019 

A. Specialskoler 

Budgetområdet omfatter undervisning i specialklasser eller på specialskole i andre kommuner eller i et 
regionalt tilbud 

B. SFO- og klubtilbud i tilknytning til specialskoler 

Betaling af SFO- og klubtilbud for elever, der modtager deres undervisning på specialskole eller tilsva-
rende foranstaltning (f.eks. specialklasserække) uden for Solrød Kommune.  

C. Undervisning i forbindelse med dagbehandlingstilbud 

Området vedrører betaling for undervisning af børn, der er visiteret til dagbehandlingstilbud, eller som i 
forbindelse med døgnanbringelse modtager undervisning uden for folkeskolen, fx i form af intern under-
visning på et opholdssted. 

5.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge 

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende egne værelser, kollegier og kollegielignende 
opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge. 

Det er alene visitationsudvalgets kompetence at godkende foranstaltninger til dette område. Sagsbe-
handleren er forpligtet til at finde den bedste- og billigste løsning, samt fremsætte alternative forslag i vi-
sitationsindstillingen. 

Der kan - med eller uden forældres samtykke - træffes beslutning om anbringelse uden for hjemmet. 

Forældrene har pligt til at bidrage til udgifterne ved barnets/den unges ophold uden for hjemmet. Betalin-
gen fastsættes med udgangspunkt i forældrenes indkomst og reguleres én gang om året af Socialmini-
steriet. 

Der kan ydes hel eller delvis fritagelse for betaling pga. økonomiske forhold, eller når anbringelsen har et 
udpræget behandlingsmæssigt sigte. 

Note Foranstaltning Antal 
Budget 2018 

(1.000 kr.) 

Gennemsnitsudgift 
pr. person 
(i 1.000 kr.) 

A Opholdssteder 13 10.882 837 

B Kost- og efterskoler 1 120 120 

C Eget værelse inkl. Ungeboligerne 7 714 102 

D Advokatbistand - 5 - 

 Total  11.721  
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A. Opholdssteder 

Anbringelser kan ske på opholdssteder, hvor den primære målgruppe er børn og unge med sociale 
og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder. 

B. Kost- og efterskoler 

Anbringelser kan ske på en kost- og efterskole. 

Kost-/efterskoler skal være godkendt til at omfatte en kostafdeling.  Anbringelse på kost-/efterskole tager 
udgangspunkt i, at undervisning er det væsentligste virkemiddel i forhold til barnets/den unges vanske-
ligheder kombineret med pædagogisk arbejde uden for skoletiden.   

C. Eget værelse inkl. Ungeboliger 

Anbringelse kan ske på eget værelse, kollegier el. lign. Anbringelsesstedet skal være godkendt af den 
stedlige kommune.  Anbringelse på eget værelse anvendes typisk, når der er tale om unge, der enten 
tidligere har været anbragt, eller unge, der grundet vanskeligheder i hjemmet har behov for at flytte 
hjemmefra.  

D. Advokatbistand 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver og unge, der er fyldt 12 år, gratis 
advokatbistand under en sag, hvor der er tale om tvangsmæssige foranstaltninger, som f.eks. anbringel-
se uden samtykke, undersøgelse uden samtykke eller afbrydelse af samvær med et anbragt barn. 

Dommeren i børn- og unge udvalget træffer beslutning om salær og godtgørelse for udlæg.   

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 

Udgifterne til forebyggende foranstaltninger på politikområdet er afsat til aktiviteter, der gives til 
børn/unge og deres forældre, med henblik på dels at undgå anbringelse udenfor hjemmet og dels at op-
retholde forbindelsen til lokalområdet. 

Note Foranstaltning Antal 
Budget 2018 

(1.000 kr.) 

Gennemsnitsudgift 
pr. person 
(1.000 kr.) 

A Aflastningsordninger inkl. § 84 41 7.274 177 

B Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet - 2.607 - 

C 
Anden hjælp, rådgivning, behandling, praktisk og  
pædagogisk støtte 

- 20 - 

D 
Fast kontaktperson til børn og unge, samt hele  
familien 

24 2.205 92 

E § 101 Misbrugsbehandling - 224 - 

F Støtteperson til forældremyndighedsindehaver 8 298 37 

G Økonomisk støtte for at undgå anbringelse - 1.125 - 

H Formidling af praktikophold - 6 - 

I 
Økonomisk støtte i forbindelse med  
foranstaltninger (efterskole) 

9 2.168 241 

J Ophold i dagtilbud / Konsulentbistand 11 2.629 239 

K Netværkspulje til folkeskolen - 870 - 

 Arbejdsskadeforsikring - 13 - 

 Total  19.437  
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A. Aflastningsordninger 

Aflastningsordninger er en forebyggende foranstaltning, der har til formål at støtte forældrene i fortsat at 
kunne tage vare på barnet i hjemmet. 

Aflastning kan foregå i netværksplejefamilie, i familiepleje, på opholdssted eller institution.  

B. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 

Der kan iværksættes hjælp i form af praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet med det formål at 
holde familien samlet.  Der er ansat interne familiepsykologer og -konsulenter, der primært varetager 
disse opgaver. Det tilstræbes, at der ikke anvendes eksterne konsulenter udover i de særlige tilfælde, 
hvor opgaven kræver en særlig ekspertise. 

Herunder er også budgetteret med udgifter til arbejdsskadeforsikring for forebyggende medarbejdere.  

Familiepsykologer og familiekonsulenter varetager derudover åben rådgivning jf. Servicelovens § 11 stk. 
1 og stk. 2, hvor henvendelser ikke registreres efter cpr.nr.  

C. Anden hjælp, rådgivning, behandling, praktisk og pædagogisk støtte. 

Der kan iværksættes anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling, praktisk eller pæda-
gogisk støtte.  

Formålet med denne foranstaltning er ikke nærmere beskrevet i vejledningen, men giver kommunen mu-
lighed for selv at tilrettelægge indsatsen og etablere nye former for foranstaltninger. 

D. Fast kontaktperson til børn og unge, samt hele familien 

Der udpeges en fast kontaktperson for et barn/unge eller hele familien. Kontaktpersonen har til opgave at 
give barnet/den unge råd og vejledning om skole, fritid, uddannelse og evt. arbejde. Ved kontaktperson-
ordning for hele familien er det kontaktpersonens opgave at støtte forældrene i at drage omsorg for bar-
net/den unge. 

E. § 101 Misbrugsbehandling 

Kommunen har pligt til at tilbyde misbrugsbehandling til unge under 18 år. I Solrød Kommune har tilbud-
det hidtil været individuelle samtaler hos en misbrugskonsulent. Udover de individuelle samtaler har mis-
brugskonsulenten indgået i det forebyggende arbejde i samarbejde med bl.a. SSP, klubber, skoler og 
foreninger.  

Udover motiverende samtaler med misbrugskonsulent har det i nogle tilfælde været nødvendigt at an-
bringe den unge i egentligt misbrugsbehandlingsregi.  

F. Støtteperson til forældremyndighedsindehaver 

Forældremyndighedsindehaveren til anbragte børn skal tilbydes en støtteperson under barnets eller den 
unges anbringelse. Kommunens tilbud gælder uanset om barnet er anbragt med eller uden forældrenes 
samtykke.  

G. Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse 

Økonomisk støtte kan ydes til udgifter, der bevirker at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås eller 
fremskyndes. Endvidere kan der ydes støtte til en stabil kontakt mellem forældre og børn under en an-
bringelse.  

H. Formidling af praktikophold 

Kommunen formidler et praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver og udbetaler en godtgørelse 
til den unge. 

Foranstaltningen kan anvendes i forhold til utilpassede unge, der har droppet skolegang/uddannelse.  

I. Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger 

Økonomisk støtte kan ydes til udgifter i forbindelse med hjælpeforanstaltninger. Støtten ydes, når foræl-
dremyndighedsindehaveren ikke selv har midler dertil, og når det fremgår af den socialfaglige undersø-
gelse, at der er behov for en forebyggende foranstaltning. 
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Der kan f.eks. være tale om dækning af udgifter til efterskoleophold, konsulentbistand m.m. Økonomisk 
støtte er trangsbestemt, hvorfor der kun ydes støtte, når forældre ikke selv har midler dertil.  

Såfremt det er muligt, anvendes primært interne tilbud frem for eksterne tilbud. Det kan f.eks. være vej-
ledning til forældre ved familiepædagog og/eller – psykolog. 

J. Ophold i dagtilbud / Konsulentbistand med hensyn til børn og unges forhold 

Der kan iværksættes hjælp i form af konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold.  

Lovgivningen anvendes bl.a. i situationer, hvor der pga. barnets adfærdsmæssige vanskeligheder i sko-
len er behov for et kombineret undervisnings- og dagbehandlingstilbud, og hvor skolen ikke ser sig i 
stand til at rumme barnets vanskeligheder. Endvidere anvendes konsulentordning i de situationer, hvor 
der er behov for ekstern psykologbehandling, samt vejledning til forældre til børn med forskellige handi-
caps. 

K. Netværkspulje til folkeskolen 

Formålet med Netværkspuljen er at udvide rammerne for inklusion i folkeskolen. Det gøres ved at sætte 
ind med ekstra ressourcer i tilfælde, hvor man ellers kunne overveje foranstaltninger uden for folkesko-
len. Det er en forudsætning, at den pågældende elev er henvist til PPR. Puljen administreres i samarbej-
de mellem PPR og skolelederne. 

5.28.22 Plejefamilier 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og 
netværksplejefamilier.  

Note Foranstaltning Antal 
Budget 2018 

(1.000 kr.) 

Gennemsnitsudgift 
pr. person 
(i 1.000 kr.) 

A Plejefamilier 12 4.892 408 

B Netværksplejefamilier - 68 - 

 Total  4.960  

A. Plejefamilier 

Anbringelse kan ske i en plejefamilie, der skal være godkendt efter gældende regler.  

Socialtilsyn Øst er godkendelses- og tilsynsmyndighed på området, mens det konkrete persontilsyn fort-
sat er kommunens ansvar. 

B. Netværksplejefamilier 

Anbringelse kan ske i en netværksplejefamilie, der er en del af barnets familie eller en del af barnets og 
forældrenes øvrige netværk. Der lægges vægt på, at der allerede er tilknytning mellem barn og plejefa-
milie. 

Netværksplejefamilien godkendes af den anbringende kommune og anvendes både ved fuldtidsanbrin-
gelse og ved aflastning. 

Aktuelt er der ingen børn/unge anbragt i netværksplejefamilier. 

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 

Der kan - med eller uden forældres samtykke - træffes beslutning om anbringelse uden for hjemmet. 

Det er alene visitationsudvalgets kompetence at godkende anbringelse uden for hjemmet. Sagsbehand-
leren er forpligtet til at finde den bedste- og billigste løsning, samt fremsætte alternative forslag i visitati-
onsindstillingen. 
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Forældrene har pligt til at bidrage til udgifterne ved barnets/den unges ophold uden for hjemmet. Betalin-
gen fastsættes med udgangspunkt i forældrenes indkomst og reguleres én gang om året af Socialmini-
steriet. Der ydes hel eller delvis fritagelse for betaling pga. økonomiske forhold, eller når anbringelsen 
har et udpræget behandlingsmæssigt sigte. 

5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 

Budgettet omfatter udgifter og indtægter til sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikre-
de afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre 
og vinduer kan være konstant aflåst. Sikrede døgninstitutioner og afdelinger skal godkendes af Socialmi-
nisteriet efter indstilling fra kommunen. 

Området dækker udgifter til lands-/landsdelsdækkende institutioner som alternativ til varetægtsfængs-
ling, som led i en ungdomssanktion efter domstolenes beslutning eller til unge under 15 år, der opholder 
sig ulovligt i landet. 

Budgettet er opdelt i to dele, den ene del baseres på objektiv finansiering, og den anden del baseres på 
kommunernes faktiske forbrug af sikrede pladser. 

5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 

Byrådet skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud for børn, der på grund 
af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte og behand-
ling, der ikke kan dækkes gennem et ophold i et af de almindelige dagtilbud.  

Der kan ikke opkræves forældrebetaling, såfremt barnet er optaget i særligt dagtilbud alene - eller i ho-
vedsagen - af behandlingsmæssige årsager.  

Ophold i særlige dagtilbud tilbydes i de tilfælde, hvor det vurderes, at barnets handicap begrunder, at der 
er behov for en særlig behandling/pasning, som det ikke er muligt at tilbyde i en almindelig daginstitution.  

Almindeligvis er handicappede småbørn enkeltintegrerede i Solrød Kommunes vuggestuer og børneha-
ver med støtte leveret af støttepædagogkorpset eller i specielgruppen Lillebirk i Birkebo børnehave. 
Special-gruppen er for børn med vidtgående behov for særlig støtte i form af pasning og pleje. 

Særlige klubtilbud, er tilbud der er oprettet efter servicelovens § 36, og er til unge hjemmeboende mellem 
13 og 20 år, med betydelig og varig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. 

Område Budget 2018 

Særlige dagtilbud 1.681 

Særlige klubtilbud 107 

I alt (i 1.000 kr.) 1.787 

Aktuelt er der 1 barn/ung placeret i klubtilbud på specialinstitutioner. 

6.45.58 Det Specialiserede børneområde 

Budgettet vedrører udgifter til det administrative personale i Børn og Unge Rådgivningen, samt udgifter til 
lægeerklæringer og tilsynsudgifter for børn anbragt udenfor hjemmet. 

Område Budget 2018 

Administration 7.277 

Lægeerklæringer 40 

Udgifter i forbindelse med udøvelse af tilsyn 1.346 

I alt (i 1.000 kr.) 8.663 
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Lægeerklæringer 

Ifølge Forvaltningsloven påhviler det den enkelte forvaltningsmyndighed at fremskaffe fornødne oplys-
ninger til brug for sagsbehandlingen. 

Der indhentes lægeerklæringer fra hospital eller praktiserende læger i forbindelse med udgifter til børn- 
og ungeforanstaltninger 

Lægeerklæringerne kan efterfølgende forelægges den kommunale lægekonsulent i tvivlsspørgsmål.  

Udgifter til tilsyn 

Kommunen har pligt til løbende at føre tilsyn med barnet/den unge under anbringelse – herunder sikre, 
at barnets eller den unges behov tilgodeses. Udgifter til tilsyn vedrører anbragte børn og unge i plejefa-
milier og på private opholdssteder.  

Serviceudgifter udenfor rammen 

Tabel 2B viser serviceydelser udenfor rammen i budget 2018-2021. Alle tal er angivet i 2018-priser og i 
hele 1.000 kr. 

Tabel 2B: Nettobudget på kontoområder (1.000 kr.) – Serviceydelser udenfor rammen 

Kontoområde 2018 2019 2020 2021 

5.22.07 Central refusionsordning -1.997 -1.997 -1.997 -1.997 

Total -1.997 -1.997 -1.997 -1.997 

5.22.07 Central refusionsordning 

Staten yder statsrefusion ud fra følgende beløbsgrænser: 

0 pct. refusion 25 pct. refusion 50 pct. Refusion 

Under 1.030.000 kr. årligt Fra 1.030.000 - 1.929.999 kr. årligt Fra 1.930.000 kr. årligt 

Under 85.833 kr. månedligt Fra 85.834 – 160.833 kr. månedligt Mere end 160.833 kr. månedligt 

Refusionen forventes fordelt således: 

Område 
Forventet antal 

særligt dyre enkeltsager 
Budget 2018 

5.28.20 Opholdssteder for børn og unge 4 -335 

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 3 -992 

5.28.22 Plejefamilier 1 -34 

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 2 -463 

5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge 0 -163 

5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1 -10 

Total i 1.000 kr. - -1.997 
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Overførselsudgifter 

Tabel 2C viser overførselsudgifter i budget 2018-2021. Alle tal er angivet i 2018-priser og i hele 1.000 kr. 

Tabel 2C Nettobudget på kontoområder (1.000 kr.) - Overførselsudgifter 

Kontoområde 2018 2019 2020 2021 

5.57.72 Sociale formål 3.754 3.754 3.754 3.754 

Total 3.754 3.754 3.754 3.754 

5.57.72 Sociale formål 

Budgettet omfatter merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, hjælp til tabt arbejds-
fortjeneste ved pasning af børn med nedsat funktionsevne, hjemmetræning og samværsudgifter til egne 
børn. 

Budgettet til sociale formål er fordelt på følgende områder: 

Note Foranstaltning Antal 
Budget 2018 

(1.000 kr.) 

Forventet 
gennemsnitsudgift 

(1.000 kr.) 

A 
Merudgifter ved forsørgelse af børn med  
nedsat funktionsevne 

76 1.019 13 

B Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste 29 2.603 90 

C Hjemmetræning 1 52 52 

 Øvrige udgifter - 81 - 

A. Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktion 

Merudgifterne skal være en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og dækker de udgifter, som fami-
lien ikke ville have haft, hvis barnet ikke havde været handicappet. 

Eksempler på merudgifter kan f.eks. være medicin, befordring til behandling – dagtilbud - fritid, reparati-
on/vedligeholdelse af handicapbil, kurser til forældre og søskende, særlig beklædning og fodtøj, ekstra 
vask samt ferie.  

B. Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste  

Kommunen skal yde hel eller delvis tabt arbejdsfortjeneste til forældre, såfremt det er en nødvendig kon-
sekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes hjemme.  

Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste er en bruttoydelse, hvor der betales A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, SP- 
og ATP-bidrag.  

Ved ansøgninger indgået efter 1. juli 2013 kan der maksimalt bevilges et beløb på 29.918 kr. om måne-
den for en fuldtidsansat. Beløbet reduceres forholdsmæssigt ved deltidsansættelse. 

C. Hjemmetræning  

Forældre til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne kan efter 
ansøgning få godkendelse til at hjemmetræne deres børn. Træning af barnet i hjemmet skal ske efter 
dokumenterbare træningsmetoder.  
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Nøgletal 

Drift i alt, pr. 0-22 årig 

Regnskab 2016 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Opholdssteder for børn og unge 2.043 1.455 2.943 1.587 

Forebyggende foranstaltninger for 
børn og unge 

3.288 2.632 3.917 3.237 

Plejefamilier 786 1.033 3.085 2.367 

Døgninstitutioner for børn og unge  1.167 1.014 1.167 1.689 

Sikrede døgninstitutioner mv.  
for børn og unge 

190 156 243 191 

Drift i alt, pr. 0-22 årig 

Budget 2017 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele 
 Landet 

Opholdssteder for børn og unge 1.938 1.297 3.083 1.519 

Forebyggende foranstaltninger for 
børn og unge 

3.498 2.671 3.706 3.190 

Plejefamilier 757 1.017 2.931 2.312 

Døgninstitutioner for børn og unge  1.296 1.078 1.164 1.645 

Sikrede døgninstitutioner mv.  
for børn og unge 

123 165 222 212 

Sociale formål 426 486 393 368 

Kilde: ECO Nøgletal, tabel 8.600 & 8.601 
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Politikområdet omfatter: 

Ungdomsuddannelser: 

 Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser - STU 

 Erhvervsgrunduddannelser – EGU 

 Produktionsskoler 

Integrationsudgifter: 

 Integrationsprogram – danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud 

 Integrationsydelse til borgere i integrationsprogram 

 Integrationsydelse til andre der ikke opfylder opholdskravet 

 Midlertidig indkvartering af flygtninge 

Forsørgelsesudgifter (ydelser) 

 Førtidspension 

 Sygedagpenge 

 Kontant- og uddannelseshjælp 

 Dagpenge til forsikrede ledige 

 Revaliderings-, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb og jobafklaring 

 Fleksjobtilskud og Ledighedsydelse til ledige fleksjobvisiterede 

Arbejdsmarkedsforanstaltninger (indsatser): 

 Driftsudgifter til ressource- og jobafklaringsforløb 

 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige – Løntilskud og andre udgifter forbundet med aktive-
ringstilbud til forsikrede ledige 

 Andre Beskæftigelsesordninger og tilbud – både kommunale serviceudgifter og uddannelsespuljer 
mv. 

Misbrugsbehandling: 

 Alkoholmisbrugsbehandling, både ambulant- og døgnbehandlingstilbud 

 Stofmisbrugsbehandling, både ambulant- og døgnbehandlingstilbud 

Øvrige områder   

 Enkelte ydelser og anden hjælp i særlige tilfælde  

 Boligydelse og boligsikring 

 Den kommunale anvisningsret i almene boligforeninger 

Fællesudgifter og administration m.v.: 

 Myndighedsudøvelse 

 Øvrig administration 

 Jobcenter administration 
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Mål 

Beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune bygger i udgangspunktet på, at borgerne er ansvarlige og 
selv er i stand til, at træffe vigtige beslutninger i eget liv. Borgerne mødes med respekt, ordentlighed samt 
kvalificerede, realitetsorienterede og udviklende samtaler. Desuden vil borgerne blive mødt med følgende: 

Borgere der kan Borgere der kan, men ikke vil 
Borgere der har andre udfordrin-
ger end ledighed 

Forventningen om bred 
jobsøgning – både ift. 
geografisk spredning og 
jobtype, søgning af job fra 
første ledighedsdag og krav 
om dokumentation for en 
bred søgning af job efter 3 
Måneders ledighed. 
 
Jobparate 
Kontanthjælpsmodtagere, 
samt uddannelsesparate uge 
Vil blive mødt med krav om delta-
gelse i nytteindsatsen fra første ledig-
hedsdag. 

En hurtig afdækning - og ved 
behov, en lægelig udredning på 
den manglende motivation. 
 
Er der ikke lægelige fysiske 
eller psykiske forklaringer på 
manglende motivation og 
engagement, vil borgerne 
blive mødt med krav om et 
rådighedsafprøvende tilbud, 
med karakter af et nyttejob. 

En koordineret, tværfaglig og 
målrettet plan med små og 
konkrete delmål som er 
tydelige og overskuelige for 
borgeren. 
 
Borgeren selv, den 
praktiserende læge, klinisk 
funktion og andre relevante 
aktører er tætte samarbejdspartnere i 
forhold til, at bringe borgerne tilbage 
på arbejdsmarkedet 
 

 

Beskæftigelse 

Overordnede politiske mål Resultatmål 

Virksomhederne skal sikres den nødven-
dige og kvalificerede arbejdskraft. 

 Antallet af etablerede virksomhedspraktikker er 700 – det er en 
stigning på 50 i forhold til 2017. 

 Antallet af etablerede løntilskud er 125 placeringer – det er en 
stigning på 25 i forhold til 2017. 

Flere personer skal i beskæftigelse eller 
uddannelse i stedet for at være på offent-
lig forsørgelse. 

 Antallet af langtidsledige skal falde til 35 fuldtidspersoner, hvil-
ket er et fald på 22 pct. i forhold til august 2017. 

 Antallet af ledige dagpengemodtagere reduceres til maksimalt 
200 fuldtidspersoner i august 2018, hvilket er et fald på 10 pct. 
i forhold til august 2017. 

 Antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere overstiger ikke 
24 fuldtidspersoner i 2018, hvilket er samme niveau som au-
gust 2017. 

Flere flygtninge og familiesammenførte 
skal være selvforsørgende. 

 Maksimalt 30 integrationsborgere i Solrød Kommune, i op-
holdsperioden de første 3 år, modtager integrationsydelse. 

Flere unge skal hjælpes i uddannelse og 
job. 

 Antallet af uddannelsesparate i 2018 overstiger ikke 13 fuld-
tidspersoner, hvilket svarer til niveauet i september 2017.  

 Andelen af aktivitetsparate unge og unge i ressourceforløb skal 
igen i 2018 falde med 15 pct., svarende til 11 fuldtidspersoner 

Nedbringe antallet af længevarende syge-
dagpengeforløb og stabilisere antallet af 
jobafklaringsforløb. 

 Nedbringe antallet af langvarige sygedagpengeforløb (over 52 
uger) med 20 pct. i 2018, svarende til 10 fuldtidspersoner. 

 Antallet af jobafklaringsforløb må ikke overstige 75 forløb i 
2018. 

 Mindst 40 pct. af afklaringsforløb skal indeholde en virksom-
hedsrettet aktivitet, hvilket næsten er en fordobling i forhold til 
september 2017, hvor 22 pct. af borgerne i jobafklaringsforløb 
var i virksomhedsvendt tilbud. 

Flere aktivitetsparate og borgere i ressour-
ceforløb bliver jobparate eller kommer i 
beskæftigelse 

 Minimum 31,5 pct. af de aktivitetsparate borgere og minimum 
41,5 pct. af ressourceforløbsborgerne skal i slutningen af 2018 
være i et virksomhedsvendt tilbud. 

 Andelen af aktivitetsparate borgere skal falde med 15 pct. sva-
rende til 12 borgere. 

Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejlud-
betalinger skal styrkes 

 Den økonomiske bruttogevinst af kontrolgruppen sættes til 2,9 
mio. kr. 

 Minimere antallet af fejludbetalinger ved ydelsesskift fra 5 pct. 
(anslået) svarende til 48 sager årligt til 2,5 pct. svarende til 22 
sager årlig. 
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Misbrugsbehandling 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Byrådet ønsker at styrke en sammenhæn-
gende og effektiv misbrugsbehandling. 

Børn og Unge Rådgivningen (BUR), UngSolrød (herunder SSP) 
og Job- og Socialcenteret skal afdække omfang og udfordringer 
vedrørende unge med misbrug. Analysen forlægges fagudvalg 
med anvisning af handlemuligheder. 
Effekten er at sikre bedst mulig forbyggende og behandlende 
misbrugsindsats for unge, således at de kan gennemføre ud-
dannelse eller fastholdes i arbejde. 

Befolkningsudvikling 

Befolkningsprognose 2017, viser en stigning i den erhvervsaktive aldersgruppe 16-65 år.  Efterlønsgrup-
pen 60-65 år viser ligeledes en stigning frem til 2021. Den unge gruppe der typisk skal ind på arbejdsmar-
kedet viser en stigning frem mod 2021. 

Antal borgere 2017 2018 2019 2020 2021 

16-65 år 13.512 13.823 14.567 14.886 14.927 

16-30 år 3.137 3.185 3.395 3.472 3.411 

60-65 år 1.427 1.458 1.473 1.517 1.583 

65-79 år 3.567 3.633 3.680 3.710 3.718 

80 år - 722 758 861 928 987 

Kilde: Solrød kommunes befolkningsprognose 

Nye initiativer i budget 2018-2021 

Oversigten over nye initiativer i budget 2018-2021 omfatter lovændringer og ændringer i serviceniveau, 
som har økonomiske konsekvenser. 

Der er herudover gennemført en række tekniske korrektioner og mængdeændringer, som har til formål at 
fastholde det eksisterende serviceniveau. 

Tabel 1A: Nye initiativer i budget 2018-2021 (i 1.000 kr.) Serviceudgifter inden for rammen 

Nr. Nr. og navn på budgetinitiativ 2018 2019 2020 2021 

03-32 Tilpasning af integrationsområdet -342 -455 -455 -455 

03-34 Virtuel borgerbetjening  -50 -50 -50 

 Nye initiativer i alt -342 -505 -505 -505 

Tabel 1B: Nye initiativer i budget 2018-2021 (i 1.000 kr.) Overførselsudgifter 

Nr. Nr. og navn på budgetinitiativ 2018 2019 2020 2021 

03-34 Virtuel borgerbetjening -138 -275 -275 -275 

 Nye initiativer i alt -138 -275 -275 -275 

03-32 Tilpasning af integrationsområdet 

De udmeldte flygtningekvoter på henholdsvis 4 i 2017 og 15 i 2018 viser et fald i flygtningekvoten til Solrød 
kommune. Budgettet er derfor blevet tilpasset den nu forventede aktivitet på området. 

03-34 Virtuel borgerbetjening 

Administrationen vil implementere virtuel borgerbetjening som del af den generelle it-udvikling og i et ef-
fektiviseringsperspektiv. På politikområdet implementeres virtuel borgerbetjening i forhold til Beskæftigel-
sessamtaler i Jobcenteret – herunder opfølgning i dagpengesager, opfølgning på virksomhedspraktikfor-
løb og løntilskud, samt Online-tolkning. Initiativet reducer budgettet i forhold til virksomhedsteamet, men-
torkorps samt tolkeudgifter. 
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Ny Lovgivning siden vedtagelse af sidste budget  

Lovgivningen på beskæftigelsesområdet ændres løbende og ofte. De væsentligste ændringer i forhold til 
budget 2018 er:   

3.4.4 Lov nr. 173 af 21. februar 2017 ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejds-
løshedsforsikring m.v. (Trepartsaftale på Beskæftigelsesministeriets område om uddannelsesløft, voksen-
lærlingeordningen og 6 ugers jobrettet uddannelse). 

Elementer i trepartsaftale 

 Der indføres en midlertidig ordning i 2017-2019 om erhvervsuddannelse inden for fag med mangel 
på arbejdskraft. Ved deltagelse i tilbud om uddannelsesløft inden for disse fag får dagpengemod-
tageren 100 pct. af den hidtidige dagpengesats, hvis den lediges dagpengeberegning giver ret til 
det. 

 Der bliver desuden gennemført forsøg med en udvidelse af målgruppen for ordningen, mulighed 
for at tage første trin i en erhvervsuddannelse samt mulighed for at tage 4/5 af en erhvervsuddan-
nelse under ordningen, hvis den ledige erklærer sig villig til at færdiggøre resten af uddannelsen 
på ordinære vilkår.  

 Bedre mulighed for ledige faglærtes adgang til voksenlærlingeordningen: Ledige faglærte får ad-
gang til voksenlærlingeordningen, hvis erhvervsuddannelsen er inden for områder med mangel på 
arbejdskraft efter 6 måneders ledighed, mod hidtil 12 måneder. 

 Mere fleksibel ordning med seks ugers jobrettet uddannelse: Ledige i målgruppen kan kombinere 
kurser inden for erhvervsgrupper, og der indføres fem ugers karensperiode. 

Ny lovgivning for danskuddannelser: 

 Som noget nyt skal kommunerne i hver region mindst hvert fjerde år og første gang senest den 1. 
juli i 2021 udarbejde en regional rammeaftale i regi af KKR-samarbejdet. Rammeaftalen skal be-
skrive samarbejde og koordinering af tilbud inden for regionen og den forventede udvikling i kur-
sistgrundlaget. Rammeaftalen skal herudover beskrive mulighederne for tværkommunalt samar-
bejde i regionen f.eks. fælles udbudsrunder. Udlændinge- og Integrationsministeriet fastsætter 
nærmere regler, herunder temaer, der ønskes behandlet i de regionale rammeaftaler. 

 Desuden sker der en præcisering af, at kommuner, der indgår driftsaftaler med andre udbydere, 
skal respektere udbudsloven og ikke blot kan forlænge eksisterende aftaler uden offentlighed. 
Endelig får staten en tværgående tilsynsopgave i forhold til sprogcentrenes indplacering af kursi-
ster på danskuddannelse 

 Fra den 1. januar 2018 vil udenlandsk arbejdskraft, internationale studerende, au pairs, EU-bor-
gere mv. blive omfattet af en såkaldt klippekortmodel. Den tidsmæssige begrænsning for klippenes 
anvendelse betyder, at en kursist på et modul, der ikke har bestået modultesten inden for den 
tidsmæssige ramme for modulet, bliver nødt til at anvende et klip yderligere for at færdiggøre 
modulet. Konsekvensen af en overskridelse af de tidsmæssige rammer for de enkelte moduler vil 
således være, at der er kursister, der ikke når at gennemføre en fuld danskuddannelse inden for 
det tildelte klippekort. 

 For borgere der modtager danskuddannelse som en del af et integrationsprogram indføres et 
ugentligt timeloft på 15 timer. Loftet indføres med henblik på at sætte tid af til en virksomhedsrettet 
indsats. Til gengæld udvides perioden med retten til danskuddannelse fra 3 til 5 år. 

 Driftsloftet for kommunernes mulighed for hjemtagelse af statsrefusion i forhold danskuddannelse 
og beskæftigelsesrettede tilbud under integrationsprogram reduceres med ca. 50 %, bl.a. med 
henblik på at øge kommunernes incitament til at gå i udbud med danskuddannelser 
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Budget 2018-21  

Det samlede budget 2018-2021 på politikområdet fremgår af nedenstående tabel. Udgifterne er opdelt 
efter den autoriserede kontoplan. Alle tal er angivet i 2018-priser og i hele 1.000 kr.  

Tabel 2A: Nettobudget (1.000 kr.)  - Serviceudgifter inden for rammen 

Kontoområde 2018 2019 2020 2021 

0.25.11 Beboelse 2.949 1.862 1.490 1.499 

0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 53 53 53 53 

3.30.44 Produktionsskoler 1.861 1.861 1.861 1.861 

3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU 2.007 2.007 2.007 2.007 

5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 2.237 2.237 2.237 2.237 

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 3.015 2.965 2.965 2.965 

5.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 579 579 579 579 

5.68.96 Servicejob -100 -100 -100 -100 

5.72.99 Øvrige sociale formål 545 545 545 545 

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 13.721 13.674 13-605 13.475 

6.45.53 Jobcentre 12.299 12.299 12.299 12.299 

6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 919 919 919 919 

I alt (i 1.000 kr.) 40.084 38.898 38.459 38.336 
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Tabel 2B: Nettobudget (1000 kr.) – Overførselsudgifter 

Kontoområde 2018 2019 2020 2021 

3.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 669 669 669 669 

5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 43 1.752 3.106 4.128 

5.46.61 Integrationsydelse i integrationsperioden 9.739 9.311 8.301 7.439 

5.48.66 Førtidspension med 80 pct. medfinansiering – 
tilkendt efter 1. juli 2014 

5.149 5.149 5.149 5.149 

5.48.67 Personlige tillæg m.v. 1.329 1.329 1.329 1.329 

5.48.68 Førtidspension med 50-65 pct. medfinansiering – 
tilkendt før 1. juli 2014 

40.853 40.853 40.853 40.853 

5.57.71 Sygedagpenge 29.815 30.221 30.221 30.221 

5.57.72 Sociale formål 1.103 1.103 1.103 1.103 

5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 20.320 20.604 20.604 20.604 

5.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 7.313 7.313 7.313 7.313 

5.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 4.725 4.725 4.725 4.725 

5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 26.554 26.554 26.554 26.554 

5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 263 263 263 263 

5.58.80 Revalidering 2.902 2.902 2.902 2.902 

5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob 17.101 17.101 17.101 17.101 

5.58.82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 16.392 16.392 16.392 16.392 

5.58.83 Ledighedsydelse 7.778 7.713 7.648 7.583 

5.68.90 Driftsudgifter- den kommunale beskæftigelsesindsats 16.742 15.761 16.409 16.409 

5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 3.439 3.439 3.439 3.439 

5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 2.339 2.339 2.339 2.339 

5.68.98 Beskæftigelsesordninger 6.195 6.195 6.195 6.195 

I alt (i 1.000 kr.) 220.764 221.687 222.614 222.710 
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Uddybende forklaringer og budgetforudsætninger på politikområdet 

Ungdomsuddannelser 

På området for ungdomsuddannelser konteres på funktionerne 3.30.44 Produktionsskoler, 3.30.46 Ung-
domsuddannelse for unge med særlige behov (STU lov 564), 5.68.98 Beskæftigelsesordninger (STU LAB) 
og 3.30.45 Erhvervsgrunduddannelse 

3.30.44 Produktionsskoler 

Udgiften vedrører grundtilskud til Solrød Produktionsskole, der er en privat produktionsskole, samt betaling 
til staten for antal faktiske elever. 

Produktionsskolen tilbyder undervisningsforløb, som i videst muligt omfang integrerer produktion, under-
visning og udvikling af livsfærdigheder med hinanden. Undervisningen er inspireret af håndværkenes læ-
ringskultur og bygger på de danske folkeoplysningsværdier og har den danske demokratiopfattelse som 
grundlag. 

Produktionsskoler Budget 2018 

Udgifter til ordinære elever 1.352 

Grundtilskud til Solrød Produktionsskole 509 

I alt (i 1.000 kr.) 1.861 

3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU lov 564) og 5.68.98 Be-
skæftigelsesordninger (STU LAB) 

Budgettet dækker udgifter til ungdomsuddannelsen for unge udviklingshæmmede, og andre unge med 
særlige behov der herved opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en selvstændig og aktiv 
deltagelse i voksenlivet som muligt, og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. 

Målgruppen har et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse i forbindelse med undervisningspligtens op-
hør.  Uddannelsen gives indtil det fyldte 25. år og skal færdiggøres senest 5 år efter påbegyndelsen. 

Uddannelsen kan leveres fra efterskoler i form af særligt tilrettelagt forløb, fra husholdnings- håndarbejder- 
og folkehøjskoler, produktionsskoler, daghøjskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, værksteder 
samt andre institutioner. 

Forventede antal borgere i STU forløb pr. august 2017 2017 2018 

Borgere i STU - lov 564 (3.30.46) 6 5 

Borgere i STU - LAB (5.68.98) 28 25 

3.30.45 Erhvervsgrunduddannelse 

Erhvervsgrunduddannelsen er toårig og gives til unge under 30 år, som ikke har forudsætninger for umid-
delbart at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse. 

Formålet med erhvervsgrunduddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikati-
oner, som dels giver umiddelbar adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels 
giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Erhvervsgrunduddannelsen skal tillige bidrage til at 
udvikle den unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. 

Staten yder refusion med 65 % af skoleydelser og 50 % på øvrige udgifter. 

Erhvervsgrunduddannelse Budget 2018 

Skole, uddannelse og tilskud 755 

Statsrefusion -86 

I alt (i 1.000 kr.) 669 
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Integrationsudgifter 

På området integrationsudgifter konteres på funktionerne 0.25.11 Beboelse, 5.28.21 Forebyggende foran-
staltninger, 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. og 5.46.61 Integrationsydelse til ud-
lændinge omfattet af integrationsprogram 

0.25.11 Beboelse 

Kommunerne er forpligtigede til at finde permanente boligløsninger til de flygtninge de anvises af udlæn-
dinge styrelsen. I det omfang dette ikke er muligt, indlogeres flygtninge i midlertidige flygtningeboliger. I 
midlertidig indkvartering er egenbetalingen fastsat ved lov, hvorfor denne ikke nødvendigvis svare til de 
kommunale drifts- og ejendomsudgifter forbundet med boligerne. I 2016 og 2017 er kommunerne blevet 
delvist kompenseret med 50 % statsrefusion for merudgiften under et driftsloft på 24.000 kr. pr. helårsbor-
ger i indkvartering. Fra 2018 er der ikke længere mulighed for hjemtage refusion vedrørende midlertidig 
indkvartering. 

Kommunens samlede nettodriftsudgifter vedrørende midlertidig indkvartering af flygtninge i 2018 budget-
teres til 2,772 mio. kr. Beregningen baseres på driften af 82 værelser placeret i egne og lejede ejendomme. 
De resterende 0,177 mio. kr. anvendes til borgere med sociale problemer. 

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger 

Budgettet vedrører Solrød kommunes familiekonsulent på integrationsområdet. Familiekonsulenten vare-
tager opgaver i henhold til servicelovens § 11, stk. 3. Dvs. konsulentbistand og rådgivning til børn, unge 
og familier med hensyn til børn eller unges forhold, samt familieplanlægning. Området er finansieret med 
100 % statsrefusion. 

5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammer for flygtninge og familiesam-
menførte, samt introduktionsforløb for de udlændinge der er omfattet af integrationsloven eller danskud-
dannelsesloven. 

Udgifterne fordeler sig på beskæftigelsesrettede tilbud, som vejledning og opkvalificering, virksomheds-
praktik løntilskud mv. og danskuddannelse. 

På indtægtssiden er der budgetteret med statsrefusion og grundtilskud samt resultattilskud, der gives når 
integrationsborgere består danskprøve, påbegynder kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordi-
nær beskæftigelse.  

Integrationsprogram (1000 kr.) Budget 2018  Budget 2018 

Drift 2.491 

Danskuddannelse 4.670 

Mentorer 1.227 

Vejledning og Opkvalificering 2.227 

Tolkeudgifter 1.455 

Grundtilskud -4.770 

Resultattilskud -2.319 

Statsrefusion -2.448 

Total netto 43 
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5.46.61 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogram 

Budgettet indeholder udgifter og indtægter til forsørgelse og hjælp, samt til enkeltsående udgifter til ek-
sempelvis etablering i bolig, medicin etc. for udlændinge omfattet af integrationsloven. Udgifterne er om-
fattet af refusionsreformen, hvor statsrefusionen afhænger af, hvor længe den enkelte ydelsesmodtager 
har været på offentlig forsørgelse. 

Budgettet er fastsat ud fra en forventning om at 90 helårsborgere i integrationsprogram modtager integra-
tionsydelse til en gennemsnitlig årlig udgift på 87.500 kr. pr. helårsborger. Derudover forventes 28 helårs-
borgere at modtage integrationsydelse, som ikke deltager i integrationsprogram (Dem der ikke opfylder 
opholdskravet til at modtage kontant eller uddannelseshjælp). Dertil lægges hjælp i særlige tilfælde, efter 
integrationslovens kapitel 6. Dvs. enkeltudgifter, sygebehandling, særlig hjælp vedrørende børn, flytning 
mv. 

På området konteres endvidere løntilskud til borgere i integrationsprogram, som er i ansættelse med løn-
tilskud. Der forventes 10 helårsborgere til et gennemsnitligt månedligt løntilskud på 13.000 kr. 

Kontante ydelser, løntilskud mv. til integrationsborgere mv. (1000 kr.) Budget 2018 

Drift 12.377 

Integrationsydelse til borgere omfattet af integrationsprogram 7.875 

Integrationsydelse til andre der ikke opfylder opholdskravet til at modtage kontant eller ud-
dannelseshjælp 

2.371 

Hjælp i særlige tilfælde (enkeltydelser til flytning, tandlæge, briller mv.) 571 

Løntilskud 1.560 

Statsrefusion -2.638 

Total netto 9.739 

Forsørgelsesudgifter (ydelser) 

På området konteres udgifter på 5.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere, 5.48.68 Førtids-
pensioner tilkendt før 1. juli 2014, 5.57.71 sygedagpenge, 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp, 5.57.78 
Dagpenge til forsikrede ledige, 5.58.80 Revalidering, 5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob, 5.58.82 
Ressource- og jobafklaringsforløb, 5.58.83 Ledighedsydelse. 

I nedenstående tabel ses de budgetforudsætninger i form af helårsborgere og gennemsnitlige refusions 
og medfinansieringsprocenter, samt nettobudgettet for de forskellige ydelsestyper. 

I forhold til forsørgelsesudgifter betaler kommunerne enten en medfinansieringsudgift eller modtager stats-
refusion afhængigt af hvor længe borgeren har været offentligt forsørget, som vist i tabel nedenfor.  

Samlet varighed på offentlig forsørgelse Refusionssats (medfinansieringssats) 

De første 4 uger 80 % (20 % medfinansiering) 

5-26 uger 40 % (60 % medfinansiering) 

27-52 uger 30 % (70 % medfinansiering) 

Over 52 uger 20 % (80 % medfinansiering) 
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Refusionstrappen gælder også i forhold til integrationsydelserne i det foregående afsnit. 

Forsørgelsesydelsestyper Årspersoner Udgiftstype Budget 2018 

5.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 45 Medfinansiering            5.149  

5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 355 Medfinansiering           40.853  

5.57.71 Sygedagpenge netto 266            29.815  

  Brutto udgift           46.736  

  Statsrefusion         -16.920  

5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp netto 185            19.346  

  Brutto udgift           26.967  

  Statsrefusion           -7.620  

5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige netto 210 Medfinansiering           26.554  

5.58.80 Revalidering netto 16             2.575  

  Brutto udgift            3.214  

  Statsrefusion              -640  

5.58.81 Løntilskud personer i fleksjob netto 75            17.101  

  Brutto udgift           30.287  

  Statsrefusion         -13.187  

5.58.82 Ressourceforløbsydelse i ressource- og jobafkla-
ringsforløb netto 

125            14.917  

  Brutto udgift           18.974  

  Statsrefusion           -4.057  

5.58.83 Ledighedsydelse til ledige fleksjobvisiterede 47             7.778  

  Brutto udgift            9.819  

  Statsrefusion           -2.042  

Samlet           164.350  

Arbejdsmarkedsforanstaltninger (indsatser) 

På området for arbejdsmarkedsforanstaltninger konteres på funktionerne 5.57.73 Kontant- og uddannel-
seshjælp, 5.58.80 Revalidering, 5.58.82 Ressource- og jobafklaringsforløb, 5.68.90 Driftsudgifter til den 
kommunale beskæftigelsesindsats, 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, 5.68.95 Løn til 
forsikrede ledige i løntilskud i kommunen, 5.68.96 Servicejob, 5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år og 
5.68.98 Beskæftigelsesordninger. 

Indsatserne vedrører bl.a.: 

 Mentorstøtte til fremme for, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddan-
nelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse. 

 Tilbud om kurser og særligt tilrettelagte projekter, skrive, læse, regneundervisning, vejledningsfor-
løb, samt afklaring mv. i en virksomhedsrettet indsats 

 Udgifter til ordinære og erhvervsrettede uddannelsesforløb – herunder 6 ugers selvvalgt jobrettede 
uddannelsesforløb, voksenlærlingeforløb, uddannelsesforløb i erhvervsrettede tilbud hvor der er 
mangel på arbejdskraft mv. 

 Aktivitets og befordringsgodtgørelser i forhold til ydelsesmodtageres merudgifter i erhvervspraktik 
og aktive tilbud. 

 Fastholdelsesudgifter i forhold til arbejdspladsindretning eller udgifter til personlig assistance til 
borge i beskæftigelse med fysiske eller kognitive udfordringer mv. 

 Løntilskudsudgifter og udgifter forbundet med håndholdt indsats fra virksomhedsteamet i forhold 
til at matche borgere og virksomheder, så løntilskuds og praktikforløb etableres mv. 
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I 2018 er der budgetteret med indsatser som vist i tabellen nedenfor. 

Indsatser Målgruppe Budget 2018 

Aktivitetsgodtgørelse   334 

  Kontant- og uddannelseshjælp 256 

  Ressourceforløb 77 

Befordringsgodtgørelse   215 

  Kontant- og uddannelseshjælp 102 

  Ressourceforløb 53 

  Revalidering 60 

Løntilskud   5.244 

  Forsikrede ledige (myndigheds udgifter) 3.050 

 Løntilskudsansatte i Solrød kommune 580 

  Kontant- og uddannelseshjælp 1.373 

  Revalidering 242 

Mentor   6.529 

  Kontant- og uddannelseshjælp 5.985 

  Ressourceforløb 409 

  Sygedagpengemodtagere 136 

Personlig assistance og hjælpemidler   2.721 

  Beskæftigede (f.eks. tegnsprogstolkning) 2.554 

  Kontant- og uddannelseshjælp 21 

  Ressourceforløb 50 

  Revalidering 96 

Seniorjob   4.213 

  Seniorjob 4.213 

Ordinær Uddannelse   2.804 

  Beskæftigede(voksenlærlingeordninger) 420 

  Fleksjobvisiterede 167 

  Forsikrede ledige 400 

  Kontant- og uddannelseshjælp 831 

  Ressourceforløb 86 

  Revalidering 742 

  Sygedagpengemodtagere 158 

Vejledning og Opkvalificering   13.821 

  Driftsudgifter -alle Målgrupper 767 

  Fleksjobvisiterede 102 

  Forsikrede ledige 1.732 

  Jobafklaringsforløb 250 

  Kontant- og uddannelseshjælp 6.954 

  Ressourceforløb 665 

  Revalidering 460 

  Sygedagpengemodtagere 2.284 

  Unge 15-17 år 607 

Statsrefusion   -9.376 

 Samlet   26.504 
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Solrød kommune driver et beskæftigelsescenter der yder vejledning og laver opkvalificeringsforløb for pri-
mært forsikrede ledige og kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Derudover driver kommunen unge-
basen, der er et vejlednings og opkvalificeringsforløb for unge der har brug for fastholdelse eller vejledning 
i forhold til ungdomsuddannelse Endeligt har kommunen eget mentorkorps der driftes sammen med hjem-
mevejlederkorpset. Borgeren og jobcenteret indgår en aftale hvor borgen modtager en mentorkontrakt på 
et bestemt antal timer. Jobcenteret køber derefter timerene hos en anden aktør, en arbejdsgiver eller hos 
kommunens mentor- og hjemmevejlederkorps. 

Solrød kommunes egne 
(LAB)tilbud  

Målgrupper 
Budget 

2018 

Beskæftigelsescenteret Kontanthjælp og Forsikrede ledige 2.087 

Virksomhedsteam* Alle målgrupper (inklusiv integration) 3.361 

Mentorkorps 
Aktivitetsparate Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og Unge-
mentorer til ungebasen (15-17 år) mv. 

2.044 

Ungebasen Unge 15-17 år 590 

*) Virksomhedsteamet har flere roller, hvorfor der konteres både som vejledning og opkvalificering 
(hovedkonto 5) og under Jobcenteradministrationsudgifter og Myndighedsopgaver mv. (hovedkonto 6) 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering administrerer en række statsfinansierede puljer som kommu-
nernes jobcentre kan søge om andel i. Puljerne er målrettet grupper på arbejdsmarkedet, der har brug for 
en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job. Der er 3 Igangværende projekter, som strækker 
sig ind i budget 2018: 

Projekt indslusning på arbejdsmarkedet 

Rekruttering og uddannelse af frivillige mentorer, som skal støtte unge uddannelsesparate i hverdagen og 
være med til at motivere dem til at påbegynde en uddannelse. Projektet er støttet af Styrelsen for Arbejds-
marked og Rekruttering (kaldet STAR) med samlet 571.737 kr. Hvorfor der er både indtægter og udgifter. 

Projekt Særligt tilrettelagt virksomhedsindsats (STV) 

Formålet med STV-projektet er at øge andelen af udsatte borgere, der deltager i en virksomhedsrettet 
indsats eller opnår ordinære timer. Målgruppen er borgere i ressourceforløb samt aktivitetsparate kontant-
hjælpsmodtagere. Projektet er støttet af STAR med samlet 1.284.500 kr. Hvorfor der er både indtægter og 
udgifter. 

Projekt Flere skal med 

Projektet er en ”håndholdt” indsats der følger en række anbefalinger til indsatser der har dokumenteret 
effekt. Projektet er støttet af STAR med samlet 312.000 kr. Hvorfor der er både indtægter og udgifter. 

Misbrugsbehandling 

På området konteres udgifter på 5.38. 44 Alkoholbehandling og 5.38.45 Stofmisbrugsbehandling  

Når borgere henvender sig med ønske om behandling for misbrug, er dette sjældent den eneste proble-
matik, som står til hinder for en tilværelse som selvforsørgende i egen bolig mv. Mange af borgerne har 
udover misbruget problemer med psykisk og fysisk helbred, udfordringer med familie og netværk, krimina-
litet mv. Effekten af misbrugsindsatsen ses derfor i mange tilfælde på flere parametre end reduktion og 
ophør af stof- eller alkoholindtaget.  

Ved at arbejde tværfagligt og knytte misbrugsbehandlingsindsatsen til indsatser på andre områder af bor-
gerens liv, har Solrød Kommune de senere år satset målrettet på at optimere målgruppens muligheder for 
at genindtræde på arbejdsmarkedet og tilbud om behandling er således blevet en integreret del af beskæf-
tigelsesindsatsen for borgere der vurderes at være i målgruppen.  

  



MÅL OG ØKONOMI 2018 – 2021 7. Beskæftigelse og social indsats 
 

 

 
117 

Misbrugsudgifter (1000 kr.) Budget 2018 

5.38.44 Alkoholbehandling 2.237 

Dagbehandling 1.944 

Døgnbehandling 292 

5.38.45 Stofmisbrugsbehandling 3.015 

Dagbehandling 2.393 

Døgnbehandling 622 

Samlet 5.251 

Øvrige områder 

På øvrige områder kontereres udgifter på 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri, 5.48.67 Personlige tillæg, 
5.57.72 Sociale formål, 5.57.76 Boligydelse til pensionister, 5.57.77 Boligsikring og 5.72.99 Øvrige sociale 
formål 

0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 

I forbindelse med at kommunen har anvisningsret til boliger i de almene boligforeninger i kommunen, har 
kommunen udgifter til lejetab ved manglende udlejning mv. Budgettet er på 52.500 kr. i 2018-21. 

5.48.67 Personlige tillæg  

Personligt tillæg udbetales til pensionister efter en nærmere konkret, individuel vurdering af de økonomiske 
forhold sammenholdt med størrelsen af de nødvendige og rimelige udgifter. 

Budgettet er beregnet på grundlag af forbruget i regnskab 2015 og det forventes at ca. 1.000 personer vil 
være berettiget til personlige tillæg. Personlige tillæg omfatter bl.a. tillæg til briller, medicin, tandlægebe-
handling, fysio- og fodterapi, supplerende tilskud, tandproteser, fodbehandling, varmetilskud, høreappara-
ter mv. 

5.57.72 Sociale formål  

Budgettet vedrører udgifter til sygebehandling, enkeltudgifter og efterlevelseshjælp, samt til dækning af 
merudgifter ved forsørgelse af voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service. 

Hjælp til sygebehandling 

Budgettet er afsat til dækning af udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, som 
ikke kan dækkes efter anden lovgivning. Det er en forudsætning, at man ikke selv har økonomisk mulighed 
for at kunne betale. Budgettet dækker udgifter til 66 personer. 

Hjælp til enkeltudgifter 

I særlige tilfælde kan man få hjælp til dækning af rimeligt begrundede enkeltudgifter, som man ikke selv 
har økonomisk mulighed for at kunne betale, eller på anden måde kan få dækket. 

Budgettet dækker enkeltudgifterne til 49 personer. Grundet integrationsydelse og kontanthjælpsloft forven-
tes antallet af enkeltydelser at stige. Området følges tæt. 

Efterlevelseshjælp 

Efterlevelseshjælp kan udbetales til personer, hvis ægtefælle eller samlever er afgået ved døden. Hjælpen 
er indtægtsbestemt. 

Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne 

Budgettet vedrører merudgifter ved forsørgelse af personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne. 
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5.57.76 Boligydelse til pensionister  

Boligydelse udbetales til pensionister og den beregnes som udgangspunkt af den leje, der betales for 
boligen. Der ydes ikke boligydelse til udgifter, der betales ud over huslejen, såsom f.eks. varme- eller an-
tennebidrag. Det samme gælder for andelsboliger. 

Boligydelse til ejer- og andelsbolig ydes som lån. 

Administrationen af området er overgået til Udbetaling Danmark og budgettet udgør kommunens udgifter 
efter fradrag af 75 % statsrefusion. 

Udgift Budget 2018 

Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering -83 

Tilskud til lejere 4.355 

Lån til lejere af én- og tofamiliehuse 96 

Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 333 

Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 2.856 

Efterregulering 15 

Tilbagebetaling af lån og renter -259 

Udgifter i alt 7.313 

Budgettet vedrørende tilskud til lejere i ældreboliger har været stigende i de senere år. Det forventes, at 
der i gennemsnit er 130 personer der modtager tilskud i ældreboliger henover året. Budgettet på de øvrige 
områder er fremskrevet fra 2016, og der forventes samme aktivitetsniveau i 2018 som i 2017. 

5.57.77 Boligsikring  

Boligsikring udbetales til lejere af boliger som ikke er folkepensionister. 

Administrationen af området er overgået til Udbetaling Danmark, og budgettet udgør kommunens udgifter 
efter fradrag af 50 % statsrefusion.  

Udgift Budget 2018 

Boligsikring som lån 16 

Boligsikring som tilskud 684 

Almindelig boligsikring 4.202 

Efterregulering -177 

Udgifter i alt 4.725 

Budgettet vedrørende almindelig boligsikring har været stigende i de senere år. Stigningen skyldes blandt 
andet et voksende antal flygtninge, der i integrationsperioden er på integrationsydelse – og derfor har brug 
for boligsikring. Området er under forandring med vedtagelsen af kontanthjælpsloft. 

5.72.99 Øvrige sociale formål 

Budgettet vedrører udgifter til tinglysningsudgifter og husvilde boliger. 

Tinglysningsafgifter  

Budgettet dækker udgifter til tinglysningsafgiften ved de sager, hvor borgere ydes lån til betaling af ejen-
domsskat. Budgettet er på 459 t.kr. i hvert af årene 2018-21. 

Midlertidig husly 

Byrådet skal anvise midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild. Betalingen må 
ikke overstige lejeværdien af den beboelse der anvises, eller den sædvanlige boligudgift i området for en 
enlig eller for en familie af samme størrelse. 

Budgettet er på 86 t.kr. i hvert af årene 2018-21. 
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Fællesudgifter og administration m.v. 

Her registreres udgifter til myndighedsudøvelse og øvrig administration, samt jobcenter virksomhed. Her-
under udgifter til lægeerklæringer mv. Der konteres på funktionerne 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger, 
6.45.53 Jobcentre og 06.45.57 Voksen-, ældre og handicapområdet. 

Nøgletal 

Integrationsudgifter,  
netto – udgift i kr. pr. 18-64 årige 

Regnskab 2016 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Introduktionsprogram og  
integrationsforløb. 

-44 -1 9 15 

Kontanthjælp til udlændinge omfat-
tet af integrationsprogrammet 

895 871 733 529 

Integrationsudgifter,  
netto – udgift i kr. pr. 18-64 årige 

Budget 2017 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele 
 Landet 

Introduktionsprogram og  
integrationsforløb. 

71 27 -95 -58 

Kontanthjælp til udlændinge omfat-
tet af integrationsprogrammet 

901 873 948 729 

Kilde: ECO-Nøgletal, tabel 8.800 og 8.801 
 

Personlige tillæg mv. –  
kr. pr. pensionist  

Regnskab 2016 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Personlige tillæg mv. 273 265 454 472 

Personlige tillæg mv. –  
kr. pr. pensionist 

Budget 2017 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Personlige tillæg mv. 296 263 472 493 

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 8.400 samt 8.401. 
 

Boligstøtte 
kr. pr. 65+ årig 

Regnskab 2016 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Boligsikring 355 373 606 620 

Boligydelser til pensionister 1.715 2.103 2.142 2.362 

Boligstøtte 
kr. pr. 65+ årig 

Budget 2017 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele 
 Landet 

Boligsikring 410 366 612 625 

Boligydelser til pensionister 1.625 2.194 2.151 2.373 

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 8.500, 8.501 samt 7.100 og 7.101  
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Udgift i kr. pr. 17-64 årig 

Regnskab 2016 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Kontanthjælp 1.851 2.065 3.924 3.868 

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 1 11 54 20 

Dagpenge til forsikrede ledige 2.312 2.232 2.639 2.938 

Udgifter til den kommunale  
beskæftigelsesindsats 

1.141 791 1.108 1.013 

Beskæftigelsesindsats for  
forsikrede ledige 

324 116 179 168 

Løntilskud til forsikrede ledige ansat 
i kommuner 

66 29 36 29 

Seniorjob til 55+ årige 140 184 233 220 

Beskæftigelsesordninger 

(Solrød bevilliger STU som en be-
skæftigelsesordning efter LAB) 

640 107 267 157 

Revalidering  156 114 349 269 

Løntilskud til personer i fleksjob 884 949 1.473 1.358 

Sygedagpenge 2.433 1.930 2.219 2.009 

Udgift i kr. pr. 17-64 årig 

Budget 2017 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele 
 Landet 

Kontanthjælp 1.760 2.068 3.887 3.789 

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 0 12 5 -3 

Dagpenge til forsikrede ledige 2.389 2.170 2.604 2.863 

Udgifter til den kommunale  
beskæftigelsesindsats 

1.320 730 1.082 953 

Beskæftigelsesindsats for  
forsikrede ledige 

276 153 261 243 

Løntilskud til forsikrede ledige ansat 
i kommuner 

48 41 50 43 

Seniorjob til 55+ årige 90 176 252 234 

Beskæftigelsesordninger  551 119 271 184 

Revalidering  320 158 394 295 

Løntilskud til personer i fleksjob 1.032 1.021 1.637 1.496 

Sygedagpenge 2.422 1.958 2.074 1.997 

Kilde: ECO-Nøgletal, tabel 8.100,8.101, 8.200, 8.201, 8.900 og 8.901. 
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Førtidspensionister –  
kr. pr. 17-64 årig 

Regnskab 2016 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Førtidspension tilkendt  
1. juli 2014 eller senere 

409 365 603 523 

Førtidspension  
Tilkendt før 1. juli 2014 

3.212 2.947 6.413 5.533 

Førtidspensionister –  
kr. pr. 17-64 årig 

Budget 2017 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Førtidspension tilkendt  
1. juli 2014 eller senere 

260 432 790 791 

Førtidspension  
tilkendt før 1. juli 2014 

3.147 2.864 6.282 5.329 

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 8.300 og 8.301 
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Politikområdet omfatter tilbud efter en række love inden for det sociale område. Borgerne modtager 
botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: 

 Kompenserende specialundervisning 

 Socialpsykiatri 

 Hjemmevejlederordning til bl.a. udviklingshæmmede 

 Dag- og døgntilbud til voksne med fysisk eller psykisk handicap 

 Kontaktperson- og ledsagerordning til socialt udsatte og psykisk syge m.m. 

 Beskyttet beskæftigelse 

 Aktivitets- og samværstilbud 

Mål 

Specialiserede tilbud til voksne og ældre 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Styrke den helhedsorienterede indsats om-
kring borgere, der har fysik eller psykisk 
funktionsnedsættelse.  

I forbindelse med Fasanvejstilbuddets indflytning i nye lokaler skal 
sikres udvikling og optimering af eksisterende tilbud sammen med 
kompetenceudvikling af medarbejdere på det specialiserede områ-
de.  
Effekten er, at borgerne tillknyttet Solrød Kommunes egne tilbud 
oplever forbedrede fysiske forhold og endnu bedre koordineret og 
udviklende støtte. 

Styrke det brede uddannelsesperspektiv 
for unge med særlige behov. 

Børn og Unge Rådgivningen (BUR) og Job- og Socialcenteret skal 
udvikle nye samarbejdsmetoder for at sikre en tidligere fælles ind-
sats omkring job og uddannelse til unge med handicap og kognitive 
udfordringer.  
Effekten er tidligere og mere langsigtede uddannelsesplaner til un-
ge med handicap og kognitive udfordringer. 

Byrådet ønsker at styrke indsatsen omkring 
egen bolig som udgangspunktet for det go-
de liv.  

I forbindelse med udvidelse af antallet af almennyttige boliger i Sol-
rød Kommune skal borgere der nu er i midlertidige bo- og støttetil-
bud uden for Solrød Kommune, hvor det er muligt, sikres et tilbud 
om at flytte i egen bolig.  Fokus er på forberedelsen sammen med 
borgerne, etablering af relevant støtte og relevant kompetenceud-
vikling i forbindelse med borgernes etablering i egen bolig. 
Igangsætning af virtuel bo-støtte.    
Effekten er gode forløb og tilstrækkelig kompenserende støtte for 
borgere, der etableres i egen bolig efter korte og længere tids op-
hold i midlertidige bo- og støtteforløb. 
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Nye initiativer i budget 2018-2021 

Der er indarbejdet følgende nye initiativer i budget 2018-2021. Beløbene i oversigten er angivet i hele 
1.000 kr.: 

Tabel 1A: Nye initiativer i budget 2018-2021 (i 1000 kr.) – serviceudgifter 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2018 2019 2020 2021 

03-34 Virtuel Borgerbetjening, forventet effektiviseringsgevinst  -25 -25 -25 

14-78 Hjemtagelse af borgere § 85 og § 107 380 -512 -1.262 -1.837 

 Nye initiativer i alt 380 -537 -1.287 -1.862 

03-34 Virtuel Borgerbetjening  

Administrationen vil implementere virtuel borgerbetjening som del af den generelle it-udvikling og i et 
effektiviseringsperspektiv. Effektiviseringen finder først og fremmest sted ved mindre tid på kørsel og 
møder med borgerne. 

14-78 Hjemtagelse af borgere § 85 og § 107  

Når de mange nye almennyttige boliger er færdige ultimo 2018 og start 2019, har borgere i Solrød 
Kommunes egne opgangsfællesskaber samt borgere i eksterne § 85 og § 107 tilbud mulighed for at flytte 
i egen bolig. Eller hvad angår borgere i eksterne § 85 og § 107 tilbud, er der også en mulighed for at 
flytte til opgangsfællesskaber i Solrød Kommune. Der er altså tale om en bolig og tilbudsrokade til mindre 
indgribende (og dermed billigere) støtteforanstaltninger.  

Flytning af borgere fra opgangsfælleskaber samt eksterne § 85 og § 107 tilbud til egen bolig forudsætter: 

 Opnormering af eksisterende egne tilbud til at kunne støtte de flere borgere 

 Kompetenceudvikling af eksisterende personale 

 Tilknytning til ældreområdets fagsystem og implementering af virtuel bo-støtte 

Budget 2018-2021 

Det samlede budget 2018-2021 på politikområdet fremgår af nedenstående tabel. Udgifterne er opdelt 
efter den autoriserede kontoplan. Alle tal er angivet i 2018-priser og i hele 1.000 kr. 

Tabel 2A: Nettobudget (1.000 kr.) – Serviceudgifter  

Kontoområde 2018 2019 2020 2021 

3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 3.353 3.353 3.353 3.353 

4.62.85 Kommunal tandpleje 42 42 42 42 

5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -2.054 -2.054 -2.054 -2.054 

5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.  6.725 9.558 8.808 8.233 

5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 90 90 90 90 

5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (SEL § 108) 25.661 25.661 25.661 25.661 

5.38.51 Botilbudslignende tilbud 11.038 9.038 9.038 9.038 

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (SEL § 107) 24.355 22.605 22.605 22.605 

5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (SEL §§ 45, 97-99) 1.669 1.669 1.669 1.669 

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103) 2.402 2.402 2.402 2.402 

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104) 9.164 9.164 9.164 9.164 

I alt 82.445 81.528 80.778 80.203 
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3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 

Budgettet vedrører udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller 
psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør. Udgifter kan være såvel kommunale som regionale 
driftsudgifter til den specialpædagogiske bistand.  

Budgettet omfatter: 

Objektiv finansiering af institutioner 

Kommunerne skal finansiere de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende institutioner. 
Udgifterne fordeles efter objektiv finansiering til landsdækkende specialrådgivningstilbud for unge og 
voksne med synshandicap og epilepsi, samt døvekonsulentordning. 

Budgettet til objektiv finansiering dækker betaling til 6 institutioner og er på 487 t.kr. i 2018. 

Køb af pladser 

Budgettet dækker udgifter til konkrete til kompenserende specialundervisningstilbud for voksne. 

Budgettet til køb af pladser er på 587 t.kr. i 2018, og dækker udgifter til køb af pladser til 6 helårsperso-
ner. 

Abonnementsbetaling 

Udgifterne dækker betaling af Solrød Kommunes andel til Center for Specialundervisning i Roskilde, som 
leverer kompenserende specialundervisning vedr. tale, høre og syn, samt ydelser vedrørende 
informations- og kommunikationstekniske hjælpemidler. 

Der er indgået en abonnementsordning mellem Region Sjælland og Greve, Køge, Lejre, Stevns og 
Solrød Kommune, hvor udgifterne til drift af centret fordeles efter indbyggertal. Solrød Kommunes andel 
udgør ca. 8 %. Det svarer til 2.279 t.kr. i 2018. 

4.62.85 Kommunal tandpleje 
Budgettet på 42 t.kr. omfatter udgifter til regional specialtandpleje til 3 personer med nedsat psykisk eller 
fysik funktionsnedsættelse over 18 år svarende til en budgetteret gennemsnitsudgift pr. person på 14 
t.kr. 

5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. 

Udgifter - Solrød Kommunes egne tilbud indenfor området Budget 2018 

Støtte i eget hjem til udviklingshæmmede eller sindslidende borgere 3.104 

Lindevej 893 

Spar 7 1.161 

Hjerter 9 1.295 

Støttecenter 173 

Bofællesskabet Hyldevej 89 

Arbejdsskade 10 

I alt 6.725 

Solrød Kommunes egne korps 

Lindevej 15 

Byrådet besluttede i maj 2014, at der skulle etableres et bofællesskab til socialt og psykisk sårbåre unge 
mellem 18 og 25 år på Lindevej 15 i Havdrup. Målgruppen for tilbuddet er unge, der har brug for hjælp til 
at takle nogle udfordringer inden de, på egen hånd, kan fastholde et job, gennemføre en uddannelse, og 
bo alene i egen bolig. 

  



MÅL OG ØKONOMI 2018 – 2021 8. Det specialiserede voksenområde 
 

 

126 

Der har i de senere år været en stigning i antallet af personer i målgruppen i kommunen. Etableringen af 
boligerne på Lindevej, har medført færre udgifter til køb af tilbud hos andre aktører/kommuner, men giver 
også de unge et godt lokalt tilbud, som kan bidrage til de unges udvikling og øge deres muligheder for at 
komme i uddannelse eller ordinær beskæftigelse på sigt. 

Et ophold på Lindevej kan vare fra 6 måneder og op til 2 år, afhængigt af den unges behov og af de mål, 
der beskrives i den unges handleplan. Der er plads til 9 unge af gangen. 

Spar 7 

Den 15. maj 2013 åbnede/flyttede de første borgere ind i Solrød Kommunes ny blokbofællesskab ”Spar 
7”, i Trylleskoven.  

Målgruppen er velfungerende udviklingshæmmede, der efter en kort periode med støtte til almindelig 
daglig livsførelse, vil være i stand til at kunne bo i egen bolig helt uden eller med begrænset støtte. 

Boligerne er oprettet i almene boliger og er omfattet af en lejekontrakt, og hvor opsigelsen som 
udgangspunkt skal ske efter lejelovens regler. 1 af de 8 boliger i Trylleskoven skal bruges til fælles 
pædagogiske aktiviteter for beboerne. Huslejen for denne bolig vil blive delt ud på de 7 beboere. 

De 7 beboeres boliger i Trylleskoven er omfattet af tidsbegrænsede lejekontrakter. 

Hjerter 9 

Solrød Kommune har etableret et bofællesskab Hjerter 9, hvor målgruppen er udviklingshæmmede 
borgere, der ønsker at flytte i egen bolig, men som har brug for støtte og vejledning til almindelig dagliglig 
livsførelse. 

Bofællesskabet er etableret i 9 2-værelses lejligheder. 

Derudover bor 36 udviklingshæmmede borgere ude i deres eget hjem. 

Der er ansat 9 faste hjemmevejledere tilknyttet bofællesskabet og derudover yder støtte og vejledning til 
borgerne i eget hjem. 

Støttecenter 

Fasanvej 16 fungerer som base for medarbejderne i Center for handicap og socialpsykiatrien. Herudover 
er det værested og samtalerum for sindslidende og udviklingshæmmede borgere i Solrød Kommune. 

Bofællesskabet Hyldevej 

Gennem længere tid har behovet for et mindre indgribende tilbud til unge borgere, som kommunen skal 
støtte hen imod uddannelse eller beskæftigelse, været stigende. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 
godkendte derfor oprettelsen af et nyt bofællesskab for socialt og psykisk sårbare unge på Hyldevej d. 
18. april 2017. De unge skal støttes i at gennemføre deres uddannelse eller fastholdes i beskæftigelse.  

Målgruppen er unge, der er færdigudredte i behandlingssystemet. De er i gang med en uddannelse eller 
har en uddannelses- eller jobplan, der effektueres inden for meget kort tid. Der er plads til 4 unge af 
gangen. 

5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer  

Budgettet dækker udgifter til botilbud til personer med særlige sociale problemer. Budgettet er opdelt på 
følgende områder: 

Forsorgshjem 

Udgiften dækker ophold på forsorgshjem for borgere uden bopæl. 

Budgettet på 82 t.kr. dækker udgifter til 2 personer svarende til en budgetteret gennemsnitsudgift pr. 
person på 41 t.kr. 

Udgiften refunderes med 50 % statsrefusion. 

Der ses en stigende tendens til, at borgerne selv henvender sig på forsorgshjem, hvor Solrød Kommune 
skal betale. 

  



MÅL OG ØKONOMI 2018 – 2021 8. Det specialiserede voksenområde 
 

 

127 

Kvindekrisecentre 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, 
trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være 
ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. 

Budgettet dækker ophold på kvindekrisecenter, samt psykologhjælp til børn, der har været med deres 
moder på kvindekrisecenter. 

Budgettet på 94 t.kr. dækker udgifter til 2 personer svarende til en budgetteret gennemsnitsudgift pr. 
person på 47 t.kr. 

Udgiften refunderes med 50 pct. statsrefusion. 

Statsrefusion 

Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter til forsorgshjem og kvindekrisecentre med i alt 88 t.kr. 

5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til 
personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for 
omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan 
få dækket disse behov på anden vis (SEL § 108). 

Udgift Budget 2018 

Botilbud for særlige sociale problemer 8.204 

Botilbud for nedsat funktionsevne 14.068 

Botilbud for sindslidende 3.390 

I alt (i 1.000 kr.) 25.661 

Budgettet fastsættes med baggrund i eksisterende sager tillagt forventning om tilgang og fratrukket 
forventning om afgang.  

§108 2015 2016 2017 2018 

Primo 36 33 34 34 

Tilgang 2 1 1 1 

Afgang 5 0 1 1 

Ultimo 33 34 34 34 

Solrød Kommune er handlekommune på 6 af de 34 sager/borgere. 

5.38.51 Botilbudslignende tilbud 

Området omfatter Servicelovens § 85 socialpædagogisk bistand, der købes eksternt, hvor indsatsen er 
på et lignende niveau som et botilbud. 

Socialpædagogisk bistand ydes til borgere, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Socialpædagogisk bistand kan bestå af 
hjælp, rådgivning, støtte eller omsorg.   

Udgift Budget 2018 

5.38.51 Botilbudslignende tilbud 11.038 

I alt (i 1.000 kr.) 11.038 

Budgettet fastsættes med baggrund i eksisterende sager tillagt forventning om tilgang og fratrukket 
forventning om afgang, og dækker udgifter til 28 borgere svarende til en gennemsnitsudgift pr. person på 
394 t.kr. 
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§85 2015 2016 2017 2018 

Primo 28 32 35 28 

Tilgang 8 10 3 6 

Afgang 4 7 10 6 

Ultimo 32 35 28 28 

Der forventes på baggrund af nye initiativer jf. 14-78 Hjemtagelse af borgere § 85 og § 107 en årlig 
besparelse på området på 2.000 t.kr. fra og med regnskab 2019.  

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) 

Området omfatter udgifter til kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. 

Udgift Budget 2018 

Sindslidende 10.310 

Særlige sociale problemer 4.109 

Handicappede 10.086 

Særlige botilbud 246 

Beboernes betaling -400 

Arbejdsskade forsikring 5 

I alt (i 1.000 kr.) 24.355 

Budgettet fastsættes med baggrund i eksisterende sager tillagt forventning om tilgang og fratrukket 
forventning om afgang.  

Solrød Kommune er handlekommune på 36 af de 39 sager/borgere. Herudover dækker budgettet udgif-
ten til plejeløn til 1 hjemmeboende borger. 

Der forventes på baggrund af nye initiativer jf. 14-78 Hjemtagelse af borgere § 85 og § 107 en årlig 
besparelse på området på 1.750 t.kr. fra og med regnskab 2019.  

5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§45, 97-99) 

Budgettet dækker udgifter til ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat 
funktionsevne, samt støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde. 

Personkredsen og omfanget for støtte- og kontaktpersonordninger i Solrød Kommune: 

Kontaktperson- og ledsagerordninger – ØD  

Budgettet dækker udgifter til kontaktperson- og ledsagerordninger til sindslidende, misbrugere og særlige 
sociale problemer og fordeles således  

Udgift Budget 2018 

Kontaktperson- og ledsagerordninger 1.659 

Arbejdsskade forsikring 10 

I alt (i 1.000 kr.) 1.669 

  

§107 2015 2016 2017 2018 

Primo 40 43 39 39 

Tilgang 14 4 6 3 

Afgang 11 8 6 3 

Ultimo 43 39 39 39 
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5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 

Budgettet dækker udgifter til beskyttet beskæftigelse, hvor kommunen skal sørge for tilbud om beskyttet 
beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale 
vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. 24 borgere modtager 
tilbuddet i august 2017. Det er to flere end i 2016. 

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) 

Budgettet dækker udgifter til aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige 
færdigheder eller af livsvilkårene. 

Budgettet på 9.164 t.kr. dækker udgifter til 42 personer svarende til en budgetteret gennemsnitsudgift pr. 
person på 218 t.kr. 

Serviceudgifter uden for rammen 

Tabel 1B: Nettobudget (1.000 kr.) – Serviceudgifter uden for rammen 

Kontoområde 2018 2019 2020 2021 

5.22.07 Indtægter, den centrale refusionsordning -2.054 -2.054 -2.054 -2.054 

I alt -2.054 -2.054 -2.054 -2.054 

5.22.07 Central refusionsordning 

For personer over 18 år og under 67 år yder staten statsrefusion således: 

25 % af sags udgifter årligt mellem 950.000 kr. til 1.769.999 kr.  

50 % af sags udgifter årligt over 1.770.000 kr.  

Indtægter for særligt dyre enkeltsager fordeler sig således: 

Foranstaltning Budget 2018 

Forebyggende indsats for ældre og handicappede -701 

Botilbud til længerevarende ophold  -1.353 

I alt -2.054 

 

  

§103 2015 2016 2017 2018 

Primo 26 22 24 22 

Tilgang 1 3 0 2 

Afgang 3 1 2 2 

Ultimo 24 24 22 22 

§104 2015 2016 2017 2018 

Primo 43 44 42 42 

Tilgang 5 4 1 1 

Afgang 4 3 1 1 

Ultimo 44 43 42 42 
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Nøgletal 

Tilbud til voksne med særlige  
behov – udgift i kr. pr. voksen 

Regnskab 2016 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Alkoholbehandling og behandlings-
hjem for alkoholskadede  

176 147 120 97 

Behandling af stofmisbrugere  273 164 212 272 

Botilbud til længerevarende  
ophold  

1.996 2.470 2.262 2.087 

Botilbud for midlertidigt ophold 1.704 1.555 1.781 1.286 

Kontaktperson og  
ledsagerordninger  

82 129 118 125 

Beskyttet beskæftigelse  148 321 346 292 

Aktivitets- og samværstilbud  725 827 758 722 

 

Tilbud til voksne med særlige  
behov – udgift i kr. pr. voksen 

Budget 2017 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele 
 Landet 

Alkoholbehandling og behandlings-
hjem for alkoholskadede  

154 149 123 104 

Behandling af stofmisbrugere  194 148 222 278 

Botilbud til længerevarende  
ophold  

2.370 2.369 2.410 2.123 

Botilbud for midlertidigt ophold 1.545 1.608 1.848 1.271 

Kontaktperson og 
ledsagerordninger  

168 136 128 125 

Beskyttet beskæftigelse  233 334 317 280 

Aktivitets- og samværstilbud  699 784 715 714 

Kilde: ECO Nøgletal, tabel 8.700 samt 8.701 
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Politikområde 9 omfatter primært ydelser efter Sundhedsloven og Serviceloven og indeholder økonomi 
med berøringsflade til en stor del af borgerne i Solrød Kommune.  

Inden for Sundhedslovens område drejer det sig om følgende opgaver: 

 Den aktivitetsbestemte medfinansiering af offentlige sundhedsudgifter  

 Genoptræningsområdet efter Sundhedsloven 

 Den borgerrettede forebyggelsesindsats 

 Den kommunale hjemmesygepleje, herunder akutfunktionen.  

Inden for Servicelovens område drejer det sig om en lang række tilbud, der primært henvender sig til 
borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau og deriblandt på følgende områder: 

 Hjemmehjælp til borgere i eget hjem (personlig pleje, praktisk bistand samt madservice), hvor 
borgeren har frit valg imellem kommunal eller privat leverandør. 

 Hjemmepleje til borgere på Christians Have Plejecenter (personlig pleje, praktisk bistand og samt 
madservice). Dette område er ikke omfattet af frit valg.  

 Træning og rehabilitering under serviceloven 

 Kropsbårne hjælpemidler 

 Støtte til køb af bil  

 Genbrugshjælpemidler  

 Kontaktperson- og ledsagerordninger 

Inden for politikområdet findes: 

 102 plejeboliger i Christians Have Plejecenter, hvoraf  
o 50 boliger drives af kommunen  
o 52 boliger drives af Aleris Omsorg A/S. 

 15 rehabiliteringspladser på Christians Have Plejecenter. 

 37 ældreboliger i Gulspurven 

 18 ældreboliger i Admiralparken 

 21 ældreboliger på Christians Torv 

 23 daghjemspladser (almindelige pladser) 

 15 pladser på demensdaghjemmet Oasen 

For plejeboligerne gælder det, at disse opjusteres fra 102 til 142 pladser i perioden december 2018 – april 
2019. For rehabiliteringspladserne gælder det, at de pr. 1. december 2018 udvides fra 15 til 24 pladser. Al 
visitation til ovennævnte tilbud sker gennem kommunens bestillerenhed, mens plejeopgaverne udføres af 
henholdsvis kommunal og privat leverandører på området.  

Der skal i de kommende 10 år arbejdes målrettet med de udfordringer, der følger af den demografiske 
udvikling samt den stigende specialisering af sundhedsvæsenet. Med henblik på at kunne tilbyde en god 
service for borgerne også fremadrettet vil nøgleordene være: 

 innovative løsninger 

 forebyggende og rehabiliterende indsatser 

 effektiv drift 

 inddragelse af civilsamfundet 

Det fremgår af Sundhedsloven, at kommunen skal skabe rammer for en sund levevis og etablere forebyg-
gende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Der har derfor i seneste år været øget fokus på at inte-
grere sundhed i alle dele af Solrød Kommunes virksomhed og i samarbejdet med foreningslivet, frivillige 
organisationer og patientforeninger. Fremadrettet vil der fortsat være fokus på dette, og eftersom tiltag på 
forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet løses tværsektorielt, kan disse findes på flere politikområder. 
Det ændrede fokus resulterer endvidere i, at der udarbejdes en ny sundhedspolitik i løbet af 2018. 
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På politikområdet 9 er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Sundhedspolitik 

 Sundhedsstrategi 2015-2018 

 Fælles om bedre sundhed – Sundhedsaftale 2015 -2018  

 Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 

 Værdighedspolitikken 

Der er i 2016 udarbejdet en national handlingsplan indeholdende en styrket indsats for den ældre medi-
cinske patient, og der er i finansloven for 2016 prioriteret i alt 1,2 mia. kr. i perioden 2016 -2019, og herefter 
300 mio. kr. årligt. Handlingsplanen vedrører indsatsen på sygehusene, i kommunerne og i almen praksis 
og har til formål at modvirke overbelægning og skabe bedre kvalitet og sammenhæng i indsatsen for den 
ældre medicinske patient.  
 
For sundhedsområdet i Solrød Kommune betyder dette, at der fortsat skal arbejdes med en styrkelse af 
den kommunale akutfunktion, som i 2018 forventes at kunne leve op til nationale kvalitetsstandarder for 
akutfunktioner. Der ud over skal der arbejdes med initiativer vedrørende kronikere og lungesatsning. 

Regeringen har afsat 1 mia. kr. årligt i perioden 2016 -2019 til et styrket arbejde med en værdig 
ældrepleje, og Solrød Kommunes andel er 3,396 mio. kr. Kommunerne er forpligtigede til at udarbejde 
og implementere en værdighedspolitik, som beskriver de overordnede værdier og prioriteringer på 
ældreområdet, så det bliver tydeligt for de ældre og deres pårørende, hvilke pejlemærker der gælder for 
ældreplejen i den enkelte kommune.  

Solrød Kommune har derfor i 2016 udarbejdet værdighedspolitik, som er fuldt implementeret i 
organisationen. Som led i implementeringen indgår aktiviteter, der understøtter indsatsområder 
vedrørende:  

 Livskvalitet 

 Selvbestemmelse 

 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 

 Mad og ernæring 

 En værdig død 
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Mål 

Forebyggelse, sundhed, genoptræning, ældre og handicappede 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse 

  
Med udgangspunkt i regeringens nationale mål for sundhed 
og Solrød Kommunes sundhedsstrategi iværksættes rele-
vante forebyggelses- og sundhedsfremmende indsatser. 

Sundhedsstrategiens mål og indsatser for 2018 im-
plementeres og projekter gennemføres som beskre-
vet i den årlige evaluering. 
 
Der udarbejdes en ny Sundhedsstrategi for årene 
2019-2022. Strategien skal være udarbejdet og poli-
tisk godkendt ultimo 2018. 

Patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse 

  
Implementering af Sundhedsaftale 2015-2018: "Fælles om 
bedre sundhed".  
  
Fokus på det nære sundhedsvæsen, hvor uhensigtsmæs-
sige indlæggelser og genindlæggelser forebygges, og hvor 
kronikere sikres gode rehabiliteringsforløb. Der skal samti-
dig være fokus på den tilhørende økonomi i form at kommu-
nens medfinansieringsforpligtigelse af sundhedsvæsenet, 
hvor mulige måder at forebygge udgifterne på, skal tages i 
anvendelse 

At målrette indsatser på baggrund af udarbejdet le-
delsesinformation, med henblik på at nedbringe 
uhensigtsmæssige indlæggelser med 5 % pr. år. 
 
Med udgangspunkt i de tiltagende komplekse bor-
gere, som udskrives fra sygehusene, skal der etab-
leres kosteffektive nye løsninger. 
 
Udviklingen af Sundhedsaftalens sidestilling af bor-
gere med psykiske- og somatiske problemstillinger i 
forhold til retten til en genoptræningsplan følges 
nøje. Kompetenceudvikling blandt terapeuterne im-
plementeres ved behov. 

Ny teknologi 

  
Med henblik på at imødegå de kommende års udfordringer 
med flere ældre og færre hænder til at tage sig af borgerne, 
skal der ske en udvikling af nye innovative servicetilbud og 
teknologiske løsninger, til gavn for såvel borgere som med-
arbejdere. 

At implementere og gevinstrealisere minimum en 
teknologisk løsning pr. år. 

Frivilligindsatsen 

  
Understøtte borgernes muligheder for at tage ansvar for 
kommunens sociale udfordringer ved at understøtte den fri-
villige indsats. 

Der indgås et samarbejde med kommunens sund-
hedsfremmende medarbejder om mulighederne for 
inddragelse af frivillige på det sundhedsstrategiske 
område. 
 
Desuden samarbejdes der med ledere i kommunen i 
forhold til at identificere områder, hvor frivillige med 
fordel kan supplere medarbejdernes indsats. Der ta-
ges kontakt til relevante frivillige foreninger og orga-
nisationer med henblik på at etablere nye relevante 
aktiviteter. 

Puljeprojekter 

  
I forbindelse med seneste 3 års finanslove, er der uddelt 
puljemidler til på forskellig vis at give et løft af Ældreområ-
det. Midlerne skal anvendes med størst mulig fokus på fo-
rebyggelse og rehabilitering af den enkelte ældre borger, 
der enten har svært ved eller begyndende svært ved at klare 
sig selv. Samtidig skal der være fokus på, at Ældre- og 
sundhedsområdet inden for rammerne af de økonomiske og 
lovgivningsmæssige muligheder agerer spørgende og lyt-
tende overfor borgernes ønsker og behov. 

Værdighedspuljen (2016-): De beskrevne indsatser 
implementeres og justeres i løbet af 2017, der skal 
ske en halvårlig rapportering til udvalget. 
 
Klippekortordningen på Plejecentret Christians Have 
evalueres ultimo 2018. 

Plejeboligkapacitet 

  
Det stigende behov for pleje af de svageste ældre skal frem-
tidssikres ved at udbygge Christians Have med 40 tidssva-
rende plejeboliger og 9 rehabiliteringspladser. Samtidig øn-
sker Byrådet at skabe liv omkring boligerne ved at åbne 
udenomsarealerne imod det omkringliggende boligbyggeri. 

Såvel ledere som medarbejdere deltager aktivt i for-
beredelserne til at skabe de bedst mulige fysiske 
rammer i det igangværende plejeboligbyggeri. 
 
Forberedelse af indflytning, og dermed drift af såvel 
plejeboliger som det udvidede rehabiliteringsafsnit. 
 
Der afsøges muligheder for at etablere og skabe 
spændende og livfulde udenomsarealer ved Christi-
ans Have Plejecenter. 
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Befolkningsudvikling 

Indledningsvis redegøres kort for den demografiske udvikling i Solrød Kommune jf. Befolkningsprognosen 
2017. I nedenstående tabel er vist befolkningsudviklingen opdelt i forskellige aldersgrupper.  

Befolkningsudvikling 

 
Faktisk Prognose 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0-16 år 4.780 4.820 4.879 4.913 5.053 5.094 5.086 5.069 

17-64 år 12.739 12.797 12.979 13.287 13.990 14.343 14.374 14.333 

65-75 år 2.888 2.949 2.965 2.965 2.984 2.931 2.859 2.764 

76-85 år 918 1.001 1.091 1.169 1.283 1.408 1.531 1.655 

86 år+ 230 221 233 257 275 299 315 323 

I alt 21.555 21.788 22.147 22.591 23.584 24.075 24.165 24.144 

Ændring i pct. - 1,1 2,7 4,8 9,4 11,7 12,1 12,0 

Kilde: Danmarks Statistik, samt Befolkningsprognose 2017. 

Som det ses af tabellen, vil den samlede befolkning i Solrød Kommune stige med 12,0 % fra 2015 til 2022. 
Udviklingen dækker blandt andet over et mindre fald i antallet af 65-75 årige, hvorimod antallet af borgere 
i alderen 76+ år vil stige fra 1.148 borgere i 2015 til 1.978 borgere i 2022. Dette svarer til en stigning på 
72,3 %.  

Samtidigt er borgere i denne aldersgruppe hyppige modtagere af sundheds- og sygeplejeydelser som fx 
hjemmehjælp, hjemmesygepleje, plejeboliger samt ydelser inden for praksissektoren og i hospitalsregi 
sammenlignet med yngre aldersgrupper.   

Budgettet for 2018 er på alle områder reguleret i forhold til den forventede stigning i antallet af ældre, hvor 
det især er aldersgrupperne over 75 år, der er udgiftstunge.  

Til imødegåelse af udgifterne er der desuden afsat puljer til demografisk udvikling, se særskilt afsnit ved-
rørende demografipuljer. Figuren nedenfor er en grafisk gengivelse af indholdet i tabellen ovenfor for al-
dersgrupperne 65 år og opefter. 

Udvikling i antal personer i alderen 65+ år 
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Ændringer i kontoplanen fra 2017 til 2018 på politikområde 9 

Fra budget 2017 til budget 2018 er der lavet ændringer i Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan på 
en række områder. For politikområde 9 medfører ændringerne, at ydelser inden for servicerammen på 
nogle kontoområder splittes op i udgifter og indtægter vedrørende ældre (dvs. personer over 67 år) og 
personer med handicap mv. (dvs. personer under 67 år). Opsplitningen har især betydning for kontoom-
råder vedrørende: 

 Hjemmehjælp efter frit valg af leverandør (personer i eget hjem) 

 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 

Tabellen nedenfor viser opsplitningen af disse kontoområder vedrørende personer over og under 67 år.  

Opdeling af kontoområder på personer over/under 67 år  

 
Personer  
over 67 år 

Personer  
under 67 år 

 Kontoområder 

Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) omfattet af 
frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb 

5.30.26 5.38.38 

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 5.30.31 5.38.41 

Desuden bemærkes, at kontoområde 5.30.27 omhandlende beboere i plejebolig primært vedrører ældre 
(personer over 67 år), mens kontoområde 5.38.39 om BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) primært 
vedrører personer med handicap m.v. (personer under 67 år).  

Ændringerne i kontoplanen medfører, at en del udgifter og indtægter skal flyttes fra ét kontoområde til et 
andet for at opfylde de gældende konteringsregler for kommunal budgetlægning. En del udgifter/budget vil 
dog fortsat ligge samlet på kontoområderne for personer over 67 år (dvs. på 5.30.26 og 5.30.31). Det drejer 
sig blandt andet om demografimidler og poster vedrørende administration ledelse og arbejdsskadeforsik-
ring. Dette er valgt for at give overblik og lette administrationen vedrørende disse poster.  

Nye initiativer i budget 2018 - 2021 

Oversigten over nye initiativer i budget 2018 - 2021 omfatter ændringer med økonomiske konsekvenser 
for afregningen af hjemmehjælp foretaget af kommunal udfører samt ressourcetildeling til genoptræning 
og hjemmesygepleje. Tabel 1 indeholder en oversigt over de nye initiativer. 

Tabel 1: Nye initiativer i budget 2018 - 2021 (i 1.000 kr.) inden for servicerammen 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2018 2019 2020 2021 

03-34 Virtuel borgerbetjening i hjemmesygeplejen og hjemmeplejen 0 -100 -100 -100 

03-34 Virtuel borgerbetjening i genoptræningen 0 -100 -100 -100 

03-41 Økonomiske gevinster ved indførelse af e-handel -10 -10 -10 -10 

15-19 
Kommunal leverandør hjemmeplejen overgår til  
samme timepriser som privat leverandør 

-1.716 -1.716 -1.716 -1.716 

 Nye initiativer i alt -1.726 -1.926 -1.926 -1.926 

03-34 Virtuel borgerbetjening i hjemmesygeplejen og hjemmeplejen 

Implementering af virtuel borgerbetjening (Skype for business) i hjemmesygeplejen og hjemmeplejen for-
ventes at kunne indbringe en udgiftsnedgang på i alt 100 t.kr. Udgiftsnedgangen forventes at fordele sig 
på 50.000 i hjemmesygeplejen og 50.000 i hjemmeplejen. Det er endnu ikke besluttet præcist, hvordan 
implementeringen skal udmøntes. Besparelsen forventes indfriet fra 2019 og frem. 

03-34 Virtuel borgerbetjening i genoptræningen 

Solrød kommune indgår i et samarbejde med Videncenter for innovation i Region Sjælland (VIS) i 2017, 
med henblik på at afprøve virtuel genoptræning.  
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Der er en forventning om, at den virtuelle træning kan indbringe en udgiftsnedgang på 100 t.kr fra 2019.  

03-41 Økonomiske gevinster ved indførelse af e-handel 

Et af initiativerne i Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet for 2018 er indførelse af e-handel. Der 
indføres e-handel i løbet af efteråret. Udgifterne til e-handelssystemet kan finansieres af udbudsgevinster 
og økonomiske gevinster fra øget compliance (overholdelse af indkøbsaftaler). Samlet set er der en ge-
vinst på 0,2 mio. kr. årligt. Systemafgift afholdes på politikområde 4, mens udbudsgevinster m.m. er fordelt 
for flere politikområder. 

15-19 Kommunal hjemmepleje-leverandør overgår til samme timepris som privat leverandør 1. februar 2018 

Den kommunale leverandør afregnes efter samme vilkår som den private leverandør, hvilket betyder, at 
afregning sker til samme timepriser som hos privat leverandør. Overgangen til nye og lavere timepriser 
træder i kraft den 1. februar 2018 og forventes at resultere i en samlet gevinstrealisering for den kommu-
nale leverandør på i alt 1.716 t.kr.  

Udgiftsnedgangen beregnes på baggrund af antallet af visiterede timer, som den kommunale leverandør 
forventes at dække i 2018 ganget med nuværende og nye timepriser1. Tabel 1.1 nedenfor viser input i 
denne beregning, samt den budgetterede udgiftsnedgang ved overgangen til de nye timepriser. 

Tabel 1.1 Udgiftsnedgang ved overgang til nye timepriser, kommunal leverandør 

 Budget 2018 Nuværende timepriser Nye timepriser 

 Antal timer Kr. pr. visiteret time 

Praktisk hjælp, dag 7.989 393 373 

Personlig pleje, dag 34.845 402 382 

Personlig pleje, øvrig tid 33.052 517 491 

I alt 75.886 - - 

 

 Udgift ved nuværende priser Udgift ved nye priser Besparelse 

 Tusinde kr. 

Praktisk hjælp, dag 3.140 2.980 -160 

Personlig pleje, dag 14.008 13.311 -697 

Personlig pleje, øvrig tid 17.088 16.228 -859 

I alt 34.235 32.519 -1.716 

Takst for "personlig pleje, dag" og "praktisk hjælp, dag" gælder i hverdage fra kl. 7.30 til kl. 15.30.  
Takst for "personlig pleje, øvrig tid" gælder i tidsrummet hverdage mellem kl. 15.30 – 23.30 og fredag kl. 15.30 til mandag kl. 7.30 
samt helligdage. 

  

                                                      

 

1 Udgiftsnedgangen ved overgangen til de nye timepriser er lagt ind i budgettet for hele 2018, dvs. også for januar 2018, hvor de nye 
timepriser endnu ikke er trådt i kraft. Dette korrigeres ved første budgetopfølgning 2018, hvor differencen i timepris ganget med det 
faktiske antal visiterede timer tilbageføres til kommunal udfører.   
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Budget 2018 - 2021 

Det samlede budget 2018-2021 på politikområdet fremgår af nedenstående tabel. Udgifterne er opdelt 
efter den autoriserede kontoplan. Alle tal er angivet i 2018-priser og i hele 1.000 kr. 

Serviceudgifter inden for rammen 

Tabel 1A. Budgettets udvikling (serviceudgifter inden for servicerammen, 1.000 kr.) 

Kontoområde  2018 2019 2020 2021 

4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 10.357 10.758 11.131 11.372 

4.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 3.065 3.065 3.065 3.065 

4.62.85 Kommunal tandpleje 68 68 68 68 

4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.439 1.439 1.439 1.439 

4.62.90 Andre sundhedsudgifter 955 955 955 955 

5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)  
til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb 

42.810 48.147 50.061 52.016 

5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre  
undtaget frit valg af leverandør 

59.339 63.410 67.615 72.169 

5.30.28 Hjemmesygepleje 16.746 17.802 18.452 18.981 

5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet  
primært ældre 

8.833 8.686 9.004 9.286 

5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring  
til ældre 

6.852 7.382 7.670 7.779 

5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved  
pasning af døende i eget hjem 

626 626 626 626 

5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)  
til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør  
samt rehabiliteringsforløb 

5.563 5.563 5.563 5.563 

5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. 8.446 8.446 8.446 8.446 

5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.373 1.373 1.373 1.373 

5.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring  
til personer med handicap mv. 

5.627 5.627 5.627 5.627 

5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§ 45, § 97-99) 777 777 777 777 

5.72.99 Øvrige sociale formål 833 679 679 679 

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 138 138 138 138 

6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 5.492 5.492 5.492 5.492 

Budget i alt i 1.000 kr. 179.339 190.433 198.181 205.851 
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4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 

På området registreres kommunens indsats i forbindelse med kommunal genoptræning efter Sundhedslo-
ven og træning efter Serviceloven. Aktiviteten har været stigende på dette område. Med baggrund i erfa-
ringerne fra de seneste år, er det dog vanskeligt præcist at estimere behovet for 2018.  

Stigningen i udgifter fra tidligere år til budget 2018-2021 er dels en konsekvens af den demografiske ud-
vikling i Solrød kommune, dels en konsekvens af hurtigere udskrivning af patienterne fra sygehusene.  

Note Område Budget 2018 

A Demografipulje 334 

B Ledelse, administration og HR 805 

C Visitation og koordination 794 

D Genoptræningen, økonomisk drift 8.424 

 I alt (i 1.000 kr.) 10.357 

A. Demografipulje 

Der er i 2018 afsat en demografipulje til dækning af en meraktivitet som følge af demografisk udvikling. 

B. Ledelse, administration og HR  

Området omfatter udgifter til ledelse, administration og HR på genoptræningsområdet. Under området 
ligger også administrative udgifter vedrørende arbejdsskader på 10 t.kr. 

C. Visitation og koordination 

Området omfatter udgifter til visitation og administration af borgere, der er visiteret til genoptræningsakti-
viteter. De 794 t.kr. fordeler sig på 74 t.kr. til ekstern træning og 193 t.kr. til betaling til/fra andre kommuner 
vedrørende genoptræning. Dertil kommer 526 t.kr. til administration og betaling af specialiseret, ambulant 
genoptræning på hospitalerne.  

D. Genoptræningen, økonomisk drift 

Området omfatter alle udgifter knyttet direkte til genoptræningsaktiviteter i Solrød Kommune for borgere, 
der er bosat i kommunen.  

4.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 

På området registreres udgifter til vederlagsfri behandling hos fysioterapeut og ride-fysioterapi i praksis-
sektoren efter lægehenvisning. Der er i 2018 et samlet budget på 3.065 t.kr. fordelt på 2,614 mio. kr. til 
vederlagsfri fysioterapi og 0,451 mio. kr. til vederlagsfri ride-fysioterapi.  

4.62.85 Kommunal tandpleje 

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende tandpleje til personer, der på grund af nedsat 
førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tand-
plejetilbud. Der er i budget 2018 afsat 68 t.kr. til omsorgstandpleje. 

4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 

Der afholdes udgifter til drift af borgerrettede sundhedstilbud og til implementering af kommunens Sund-
hedsstrategi. Herunder materialer, arrangementer, efteruddannelse af personale og projekter af forskellig 
art - i relation til sundhedsfremme og forebyggelse. Der er i budget 2018 afsat 1.439 t.kr. til området, hvoraf 
314 t.kr. går til at dække andre sundhedsudgifter under Visitation & Koordination, og de resterende 1.124 
t.kr. går til projekter vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme for borgere i alle aldersgrupper i Solrød 
Kommune. 

4.62.90 Andre sundhedsudgifter 

På området registreres udgifter vedrørende hospiceophold, befordring, begravelseshjælp samt plejetak-
ster for færdigbehandlede patienter på sygehusene. Der er afsat i alt 0,955 mio. kr. til området, som for-
deler sig på følgende poster: 
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Område Budget 2018  

Plejetakster for færdigbehandlede patienter 87 

Begravelseshjælp 429 

Befordringsgodtgørelse 73 

Hospiceophold 366 

I alt (i 1.000 kr.) 955 

Udgifterne på dette område vedrører ydelser, hvor det er andre end Solrød kommune, der visiterer, eller 
hvor borgeren har et lovkrav på ydelsen. 

5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit 
valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb 

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende hjemmehjælp til ældre borgere, dvs. borgere over 67 
år. Under hjemmehjælpen hører al bistand vedrørende personlig og praktisk hjælp fra kommunal eller 
privat aktør (efter borgerens eget ønske) samt madservice.  

Under området konteres også rehabiliteringsforløb/aflastningsophold på Christians Have Plejecenter for 
borgere over 67 år, der bor i eget hjem og som modtager hjemmehjælp efter frit valg af leverandør (jf. Lov 
om social service, § 83 a). Solrød Kommune råder i øjeblikket over 15 rehabiliteringspladser på Christians 
Have Plejecenter, som den 1. december 2018 udvides til i alt 24 pladser.  

Mellemkommunale afregninger af ydelser vedrørende hjemmehjælp til borgere over 67 år konteres ligele-
des på kontoområde 05.30.26. 

Udgifter og indtægter vedrørende hjemmehjælp til borgere under 67 år (personer med handicap mv.) hører 
under kontoområde 05.38.38 i kontoplanen, som beskrives længere nede i kapitlet. Opsplitningen af ydel-
ser vedrørende hjemmehjælp til personer over og under 67 år er en konsekvens af den nye kontoplan, der 
træder i kraft med budget 2018. 

Note Område Budget 2018 

A Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg af leverandør 30.905 

B Betaling til/fra andre kommuner -176 

C Drift af rehabiliteringsenheden på Christians Have Plejecenter 9.941 

E Demografipulje 1.181 

F Lederløn og arbejdsskade 959 

 I alt (i 1.000 kr.) 42.810 

A. Hjemmehjælp, frit valg 

Området omfatter udgifter forbundet med levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) til borgere 
over 67 år omfattet af frit valg af leverandør. Dertil kommer udgifter og indtægter vedrørende madservice 
fra privat leverandør og levering af dagligvarer til borgere over 67 år i eget hjem.  

Område Budget 2018 

Hjemmehjælp til borgere over 67 år, kommunal udfører 27.641 

Hjemmehjælp til borgere over 67 år, privat udfører 2.594 

Levering af dagligvarer til borgere over 67 år 559 

Madservice til borgere over 67 år, brugerbetaling -1.774 

Madservice til borgere over 67 år, privat udfører 1.885 

I alt (i 1.000 kr.) 30.905 
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Budgettet for hjemmeplejen er lagt på baggrund af en forventning om i alt 83.220 visiterede timer til hjem-
mehjælp i 2018. Heraf forventes privat udfører at dækker ca. 8,58 %, mens de resterende 91,42 % dækkes 
af kommunal udfører.  

Ud af denne timefordeling er det forventningen at 85 % af timerne vedrører borgere over 67 år, og 15 % 
af timerne vedrører borgere under 67 år. Tabellen nedenfor viser fordelingen af de 83.220 visiterede timer 
til hjemmehjælp på funktionsområder og på kommunal og privat udfører. 

Visiterede timer til hjemmehjælp fordelt på udfører og funktionsområder  

  
Kommunal 
leverandør 

Privat  
Leverandør 

I alt 

  91,42 % 8,58 % 100 % 

Borgere over 67 år, funktionsområde 5.30.26 85 % 64.668 6.069 70.737 

Borgere under 67 år, funktionsområde 5.38.38 15 % 11.412 1.071 12.483 

I alt 100 % 76.080 7.140 83.220 

Fordelingen af de 83.220 visiterede timer indebærer, at den kommunale og den private hjemmehjælp for-
ventes at dække henholdsvis 76.080 og 7.140 visiterede timer.  

I alt 70.737 timer går til hjemmehjælp hos borgere over 67 år, som derfor konteres under funktionsområde 
5.30.26. I alt 12.483 timer går til hjemmehjælp til borgere under 67 år, hvorfor disse timer konteres under 
funktionsområde 5.38.38, som beskrives længere nede i kapitlet.  

Tabellen nedenfor viser, hvordan de 83.220 timer fordeler sig på praktisk hjælp, personlig pleje dag og 
personlig pleje øvrig tid, de dertilhørende timepriser2 og det samlede budget.  

Forudsætninger for budget til hjemmehjælp, frit valg  

  
Kommunal 
leverandør 

Privat  
leverandør 

Timer  
i alt 

Timepris 
Samlet  
budget 

  Visiterede timer Kr. pr. time Tusind kr. 

Praktisk hjælp 7.989 1.807 9.796 373 3.654 

Personlig pleje dag 34.845 3.082 37.927 382 14.488 

Personlig pleje øvrig tid 33.052 2.445 35.497 491 17.429 

I alt 75.886 7.334 83.220 - 35.571 

Budget til borgere over 67 år, 85 % (budgetteres på funktionsnummer 5.30.26), t.kr.  

 Heraf kommunal udfører, 91,42 % 27.641 

 Heraf privat udfører, 8,58 % 2.594 

I alt borgere over 67 år 30.235 

Budget til borgere under 67 år, 15 % (budgetteres på funktionsnummer 5.38.38), t.kr.  

 Heraf kommunal udfører, 91,42 % 4.878 

 Heraf privat udfører, 8,58 % 458 

I alt borgere under 67 år 5.336 

Timepriserne i tabellen dækker alle direkte og indirekte omkostninger og er nye timepriser med ikrafttræ-
delse for 1. februar 2018. Timepriserne ligger ca. 5 % under de nuværende timepriser, og er et resultat af, 
at hjemmehjælpen fra privat udfører har været i udbud i 2017.  

                                                      

 

2 Ved budgetlægningen antages det, at fordelingen af timer er den samme for borgere over og under 67 år, hvorfor denne ikke får 
betydning på opsplitningen af budgettet på funktionsområderne 5.30.26 og 5.38.38. 
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Da den kommunale udfører er underlagt de samme betingelser for levering af hjemmehjælp, som den 
private udfører, forventes det, at den kommunale udfører leverer til samme timepriser som den private 
udfører. Det betyder, at de samme timepriser gælder for både privat og kommunal udfører. 

Tabellen neden for viser budget for 2018 og udgiftsnedgang ved overgang til nye pakkepriser for den 
private udfører (Aleris Omsorg A/S)3. En tilsvarende tabel for kommunal udfører fremgår af afsnittet ”Nye 
initiativer” (se ovenfor). 

Udgiftsnedgangen beregnes på baggrund af antallet af visiterede timer, som den private udfører forventes 
at dække i 2018 ganget med nuværende og nye timepriser. Som det ses af tabellen, forventes overgangen 
til de nye timepriser at indbringe en besparelse på i alt 161 t.kr.  

Hele besparelsen på 161 t.kr. er konteret på funktionsområde 5.30.26 (hjemmehjælp efter frit valg til bor-
gere over 67 år), selv om 15 % af besparelsen vedrører funktionsområde 5.38.38 (hjemmehjælp efter frit 
valg til borgere under 67 år). 

Budget 2018 og udgiftsnedgang ved overgang til nye timepriser, privat leverandør 

 Privat leverandør, budget 2018 Nuværende timepriser Nye timepriser 

 Antal timer Kr. pr. visiteret time 

Praktisk hjælp, dag 1.807 393 373 

Personlig pleje, dag 3.082 402 382 

Personlig pleje, øvrig tid 2.445 517 491 

I alt 7.334 - - 

 

 Udgift ved nuværende priser Udgift ved nye priser Besparelse 

 Tusinde kr. 

Praktisk hjælp, dag 710 674 -36 

Personlig pleje, dag 1.239 1.177 -62 

Personlig pleje, øvrig tid 1.264 1.201 -64 

I alt 3.213 3.052 -161 

Takst for "personlig pleje, dag" og "praktisk hjælp, dag" gælder i hverdage fra kl. 7.30 til kl. 15.30.  
Takst for "pers personlig pleje, øvrig tid" gælder i tidsrummet, hverdag mellem kl. 15.30 – 23.30 og fredag kl. 15.30 til mandag kl. 
7.30 samt helligdage. 

B. Betaling til/fra andre kommuner 

Området omfatter udgifter og indtægter til og fra andre kommuner i forbindelse med udførelse af hjemme-
hjælp, herunder personlig pleje, praktisk hjælp samt madservice.  

Område Budget 2018  

Betaling fra andre kommuner vedr. hjemmehjælp til borgere over 67 år -1.304 

Betaling til andre kommuner vedr. hjemmehjælp til borgere over 67 år 311 

Betaling til andre kommuner vedr. madservice til borgere over 67 år i eget hjem 80 

Hjemmehjælp til borger over 67 år med særlige behov  737 

I alt -176 

  

                                                      

 

3 Udgiftsnedgangen ved overgangen til de nye timepriser er lagt ind i budgettet for hele 2018, dvs. også for januar 2018, hvor de nye 
timepriser endnu ikke er trådt i kraft. Dette korrigeres ved første budgetopfølgning 2018. 
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C. Drift af rehabiliteringsenheden på Christians Have Plejecenter 

Området omfatter udgifter til drift af 15 rehabiliteringspladser på Christians Have Plejecenter i perioden 1. 
januar – 30. november 2018. I december 2018 dækker budgettet 24 pladser grundet udvidelsen af reha-
biliteringen med 9 pladser pr. 1. december 2018. Posterne fordeler sig således:  

Område Budget 2018  

Drift af rehabiliteringsenheden 8.741 

Bygningsdrift, fjernvarme og husleje 1.200 

Døgnkost/KRAM og vask og leje af linned 0 

I alt 9.941 

Der er afsat i alt 8.741 t. kr. til driften i, som også inkluderer udvidelsen til 24 pladser i december 2018. Der 
er afsat 1.200 t.kr. til drift af bygninger, fjernvarme og husleje.  

For døgnkost/KRAM og vask og leje af linned budgetteres med en nettoindtægt på 0.kr. Beløbet dækker 
over udgift til døgnkost samt vask og leje af linned til beboerne på rehabiliteringsenheden på 474 t.kr. og 
en tilsvarende indtægt fra beboerindbetalinger på 474 t.kr.  

E. Demografipulje 

Der er i 2018 afsat 1.181 t.kr til at dækning af visiterede timer til hjemmehjælp ud over de 83.220 timer, 
der er lagt ind i budgettet, dvs. ekstra-timer til hjemmehjælp relateret til demografisk udvikling (primært 
voksende ældrebefolkning). Hele demografipuljen er konteret på funktionsområde 5.30.26 (hjemmehjælp 
efter frit valg til borgere over 67 år), selv om 15 % af puljen vedrører funktionsområde 5.38.38 (hjemme-
hjælp efter frit valg til borgere under 67 år).  

F. Ledelse og administration 

Området omfatter ledelses- og forsikringsudgifter vedrørende hjemmeplejen og Christians Have Plejecen-
ter. Der er i alt afsat 959 t.kr.  

5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør 

Budgettet omhandler hjemmehjælp til personlig pleje og praktisk hjælp til beboere på Christians Have 
Plejecenter, som er undtaget frit valg af leverandør af hjemmehjælp.  

Christians Have Plejecenter er delt i to dele; en del som drives af en privat udfører og en del som drives 
af kommunal udfører. Den private udfører dækker 52 plejeboliger, mens den kommunale udfører dækker 
50 plejeboliger.  

Den 1. december 2018 udvides kapaciteten fra 102 til 132 plejeboliger fordelt på 2 afdelinger med 15 
plejeboliger i hver afdeling. Den ene afdeling tages i brug 1. december 2018. og driften af denne afdeling 
i december måned 2018 finansieres med en del af demografipuljemidlerne. Der er i alt 5.121 mio. kr. i 
demografipuljen til plejeboliger i 2018, hvoraf 637 t.kr. er afsat til drift af den ene afdeling i december 2018. 
Den anden afdeling tages i brug 1. januar 2019. Den 1. april 2019 udvides plejecenteret med yderligere 
10 plejeboliger, hvorved det samlede antal plejeboliger stiger fra 102 til 142 boliger. Det er endnu ikke 
besluttet hvilken leverandør, der skal varetage driften af de i alt 40 nye plejeboliger. 

Under kontoområde 5.30.27 hører også udgifter forbundet med praktikforløb til SSH-/SSA-elever samt en 
uddannelseskoordinator til varetagelse og koordination af elevforløb. Udgifterne til SSH- og SSA-praktik-
forløb dækker primært udgifter til elevløn.  
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Note Område Budget 2018 

A Privat udfører 26.853 

B Kommunal udfører 25.129 

C Betaling til/fra andre kommuner -4.279 

D Fast læge tilknyttet plejecenteret 71 

E Servicearealer 1.487 

F Demografipulje 5.121 

G Uddannelseskoordinator til SSH-/SSA-elevforløb 406 

H SSH-/SSA-elever  4.548 

 I alt (i 1.000 kr.) 59.339 

A. Privat udfører 

Prisen på plejepakker indeholder alle direkte og indirekte udgifter forbundet med driften af Christians Have 
Plejecenter.  

Driften af Christians Have har været i udbud i 2017, og plejepakkerne i den nye kontrakt indebærer en 
samlet udgiftsnedgang på 1.055 t.kr. i den del af driften, der varetages af privat udfører (52 plejeboliger). 
De nye plejepakkepriser træder i kraft i pr. 1. november 2017.  

Til budget 2018 anvendes den gennemsnitlige plejepakkefordeling blandt de 52 beboere, der modtog pleje 
af den private udfører i 2016 og første halvdel af 2017, ganget med de nye takster for plejepakker.  

Tabellen nedenfor viser budget for 2018 og udgiftsnedgang ved overgang til nye pakkepriser for den pri-
vate udfører. 

Budget 2018 og udgiftsnedgang ved overgang til nye pakkepriser hos privat udfører 

 
Pakke 

fordeling 
Takster 

før 
Nye  

takster 
Udgift gl. 
takster 

Udgift nye 
takster 

Besparelse ved 
nye takster 

 Antal Kr. pr. dag 1.000 kr. 

Grundpakke A 20 1.336 1.202 9.753 8.775 -978 

Grundpakke B 21 1.480 1.359 11.344 10.417 -928 

Grundpakke C 11 1.642 1.508 6.593 6.055 -538 

Grundpakke D 9 490 450 1.610 1.478 -131 

Grundpakke E 2 195,50 177 143 129 -14 

Total    29.443 26.852 -2.589 

Rabatter i dag (bortfalder med den nye kontrakt)   1.534 

Besparelse i alt ved det nye pakkepriser   -1.055 

B. Kommunal udfører 

Der er afsat 25.129 t.kr. til dækning af plejepakkefordelingen hos kommunal udfører på Christians Have. 
Den kommunale udfører er underlagt de samme betingelser for levering af plejeydelser, som den private 
udfører og forventes derfor at levere til samme pakkepriser som den private udfører.  

Til budget 2018 anvendes den gennemsnitlige plejepakkefordeling blandt de 50 beboere, der modtog pleje 
af den kommunale udfører i 2016 og første halvdel af 2017, ganget med de nye takster for plejepakker. 
Prisen på plejepakker indeholder alle direkte og indirekte udgifter.  
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Budget 2018 og udgiftsnedgang ved overgang til nye pakkepriser hos kommunal udfører 

 
Pakke 

fordeling 
Takster 

før 
Nye  

takster 
Udgift gl. 
takster 

Udgift nye 
takster 

Besparelse ved 
nye takster 

 Antal Kr. pr. dag 1.000 kr. 

Grundpakke A 24 1.336 1.202 11.703 10.532 -1.174 

Grundpakke B 14 1.480 1.359 7.563 6.944 -618 

Grundpakke C 12 1.642 1.508 7.192 6.605 -587 

Grundpakke D 6 490 450 1.073 986 -88 

Grundpakke E 1 196,50 177 72 65 -7 

Total    27.603 25.129 -2.474 

Rabatter i dag (bortfalder med den nye kontrakt)   1.500 

Besparelse i alt ved det nye pakkepriser   -974 

C. Betaling til/fra andre kommuner 

Nettoindtægten på 4.279 t.kr. dækker over en forventet nettoindtægt på 12,013 mio.kr. fra andre kommu-
ner og en forventet nettoudgift til andre kommuner på 7,735 mio. kr.  

D. Fast læge tilknyttet plejecenteret 

Fast læge blev vedtaget med midler fra Lov og Cirkulæreprogrammet for 2016 – 2019. Ordningen inde-
bærer muligheden for fast tilknyttet læge på plejecentret og konsulentfunktion med henblik på kompeten-
ceudvikling af plejepersonalets sundhedsmedarbejdere.  

I Solrød Kommune er det alene lykkes at indgå kontrakt om konsulentfunktion med opstart pr. d. 1. juli 
2017.  

E. Servicearealer 

Området omfatter bl.a. husleje, el, vand, varme, forsikring, drift og vedligeholdelse af servicearealer på 
Christians Have Plejecenter.  

Område Budget 2018 

Almindelig vedligeholdelse 340 

Diverse udgifter, forbrugsafgifter (el, renovation, vand) og forsikring 269 

Renholdelse af servicearealer 716 

Drift af servicearealer (husleje, fjernvarme og tjenesteydelser uden moms) 1.343 

Huslejeindtægter -1.181 

I alt (i 1.000 kr.) 1.487 

F. Demografipulje 

Der er i 2018 afsat 5.121 t.kr til at dækning af ekstraudgifter relateret til demografisk udvikling (voksende 
ældrebefolkning). En del af puljen bruges også til dækning af ibrugtagning af en afdeling med 15 plejebo-
liger i december måned 2018. Der er afsat 637 t.kr. til dette (se ovenfor). 

G. Uddannelseskoordinator 

Området omfatter udgifter til aflønning af en uddannelseskoordinator til SSH- og SSA-elever under oplæ-
ring i Solrød Kommunes hjemmepleje og på Christians Have.  

H. SSH-/SSA-elever 

Området omfatter udgifter til elevløn til SSH- og SSA-elever under oplæring i Solrød Kommunes hjemme-
pleje og på Christians Have. Der er afsat 2.030 t.kr. til SSH-elever og 2.528 t.kr. til SSA-elever.   
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5.30.28 Hjemmesygepleje  

Under den kommunale hjemmesygepleje hører alle sygeplejefaglige opgaver som fx sårbehandling, in-
kontinensopgaver, medicinadministration og kronikerrehabilitering. Den kommunale hjemmesygepleje va-
retager også akutte opgaver på plejecentret inklusiv Rehabiliteringsafdelingen.  

Der er på sygeplejeområdet sket en væsentlig opgaveglidning fra regionen de sidste par år, og denne 
udvikling forventes at fortsætte.  

Note Område Budget 2018 

A Hjemmesygepleje 15.975 

B Demografipulje 751 

 Arbejdsskadeforsikring 21 

 I alt (i 1.000 kr.) 16.746 

A. Hjemmesygeplejen 

Område Budget 2018 

Hjemmesygeplejens fællesområde 3.706 

Akkutteam i hjemmesygeplejen 491 

Stabsfunktion 259 

SSA-ydelser fra hjemmeplejen (delegerede ydelser) 3.380 

Sygeplejedepot 124 

Hjemmesygepleje dag/aften 4.842 

Hjemmesygepleje nat 2.452 

Ledelse og administration 721 

I alt (i 1.000 kr.)  15.975 

Posten til ledelse og administration rummer hjemmesygeplejens andel af lederløn på 221 t.kr. + direkte 
ledelse og administration på 500 t.kr. 

B. Demografipulje 

Der er i 2018 afsat 751 t.kr til at dækning af ekstraudgifter relateret til demografisk udvikling (primært 
voksende ældrebefolkning).  

5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært ældre 

Området omfatter de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg, som varetages i henhold til lov om forebyg-
gende hjemmebesøg hos borgere på 65 år og derover, som ikke modtager personlig eller praktisk hjælp. 
Der ud over registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens forebyggende indsats for ældre og 
handicappede, lige som driften af Solrød Kommunes Dagcenter og Daghjemmet også ligger her.  

Daghjemmet rummer, som nævnt i indledningen, 23 almindelige daghjemspladser og 15 demens-dags-
hjemspladser (Oasen).  
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Note Område Budget 2018 

A Forebyggelse 931 

B Daghjem 4.610 

C Dagcenter 1.288 

D Fællesudgifter 816 

E Demenskoordinator 712 

F Demografipulje 455 

G Arbejdsskadeforsikring 21 

 I alt (i 1.000 kr.) 8.833 

A. Forebyggelse 

Området omfatter lønudgifter til medarbejdere, der arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme.  Ak-
tiviteterne vedrørende denne post hører under Aktivitets- og Frivillighedscenteret (AFC).  

B. Daghjem 

Området omfatter udgifter til borgere, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 
særlige sociale problemer skønnes at have behov for daghjemmets tilbud, som en hjælp til fortsat at kunne 
bo i eget hjem. Tilbuddet bruges også til aflastning af ægtefælle.  

Budgettet til daghjem fordeler sig som nedenfor. 

Område Budget 2018 

Økonomisk drift 3.572 

Betaling for visiterede ydelser 91 

Betaling for terapi-materialer 4 

Kørsel af daghjems-brugere 942 

I alt (i 1.000 kr.) 4.610 

C. Dagcenter 

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende Aktivitets- og Frivilligcenter (AFC), som drives i hen-
hold til lov om social service § 79 om iværksættelse af tilbud med aktiverende eller forebyggende sigte. 
AFC er et tilbud til selvhjulpne borgere om benyttelse af lokaler og værksteder til aktivering og socialt 
samvær. Der er ingen forudgående visitering til Aktivitets- og Frivilligcenter. Området består af følgende 
poster: 

Område Budget 2018 

Økonomisk drift 986 

Betaling for terapi-materialer -27 

Kursus til frivillige 15 

Seniorinformation 14 

Støtte til café 52 

Kørsel af dagcenter-brugere 248 

I alt (i 1.000 kr.) 1.288 
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D. Fællesudgifter 

Budgettet til fællesudgifter indeholder bl.a. udgifter til fagpersonale, inventar, planteservice, kontorhold og 
administration samt planteservide. Dertil kommer drift af multimaskine og udlejning af AV-udstyr og lokale. 
Posterne fordeler sig som nedenfor. 

Område Budget 2018 

Økonomisk drift 760 

Drift af multimaskine 72 

Udlejning af AV-udstyr og lokale -15 

I alt (i 1.000 kr.) 816 

E. Demenskoordinator  

Området omfatter udgifter løn til demenskoordinator. 

F. Demografi 

Til dækning af ekstraudgifter til sygepleje relateret til demografisk udvikling (voksende ældrebefolkning) er 
afsat en pulje på 455 t.kr. Beløbet rummer 379,5 t.kr. til dagcenter og 75,5 t.kr. til forebyggende hjemme-
besøg.  

I. Arbejdsskade 

Posten dækker administration og forsikring i forbindelse med arbejdsskader. 

5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre 

På området registreres udgifter og indtægter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning samt indivi-
duel befordring til ældre (dvs. borgere over 67 år) efter kapitel 21 i lov om social service. På kontoområde 
5.38.41 registrerede de tilsvarende udgifter og indtægter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning 
og befordring til borgere med handicap (dvs. borgere under 67 år). 

På område 5.30.31 registreres tillige udgifter vedrørende drift af hjælpemiddeldepot, velfærdsteknologi og 
demografimidler vedrørende både ældre borgere og borgere med handicap. Disse poster dækker både 
funktionsområdet for borgere over 67 år (funktionsområde 5.30.31) og funktionsområdet for borgere med 
handicap (funktionsområde 5.38.41).   

Note Område Budget 2018 

A Hjælpemidler til ældre (over 67 år) 5.356 

B Drift af hjælpemiddeldepot 902 

C Velfærdsteknologi 52 

D Demografipulje til hjælpemidler 542 

 I alt (i 1.000 kr.) 6.852 
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A. Hjælpemidler 

Hjælpemidler dækker følgende områder: 

Område Budget 2018 

Arm-, ben- og brystproteser  325 

Bandageri 200 

Fodindlæg og fodtøj 345 

Diabetes- og ernæringspræparater  266 

Forbrugsgoder og handsker 42 

Hjælp til boligindretning 102 

Inkontinenshjælpemidler 703 

Kommunikationshjælpemidler 93 

Køb af mobilitetshjælpemider 537 

Køb af øvrige hjælpemidler 1.051 

Nødkald 458 

Parykker 13 

Reparation af øvrige hjælpemidler 107 

Skinner 103 

Stomihjælpemidler 970 

Værnemidler (inkl. handsker) og støtte til individuel befordring 42 

I alt (i 1.000 kr.) 5.356 

B. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (Falck) 

Beløbet dækker abonnement til driften af hjælpemiddeldepotet, som varetages af Falck. Der er afsat 902 
t.kr. i budgettet. 

C. Velfærdsteknologi 

Der er afsat 51,7 t.kr. til velfærdsteknologi i budgettet, og midlerne vil blive brugt på velfærdsteknologiske 
udviklinger som fx ”Medicinhusker”-projektet.  

D. Demografipulje hjælpemidler 

Der er afsat 542 t.kr. i budgettet til øgede udgifter på området, som er demografisk betingede. 

5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem 

På området registreres udgifter og indtægter til plejevederlag og sygeartikler mv. til pasning af døende i 
eget hjem. Plejevederlag vedrører afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårø-
rende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er afsat 0,626 mio. kr. til 
området, som fordeler sig på følgende poster: 

Område Budget 2018 

Løn og plejevederlag 499 

Hjælp til sygeartikler til pasning af døende i eget hjem 123 

Arbejdsskadeforsikring 3 

I alt (i 1.000 kr.) 626 
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5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med han-
dicap mv. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb 

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende hjemmehjælp til personer under 67 år med handicap 
mv. Udgifter og indtægter vedrørende hjemmehjælp til borgere over 67 år hører under funktionsnummer 
05.30.26 i kontoplanen (se ovenfor).  

Under hjemmehjælpen hører al bistand vedrørende personlig og praktisk hjælp fra kommunal eller privat 
aktør (efter borgerens eget ønske) samt madservice. 

Under området konteres også rehabiliteringsforløb på Christians Have Plejecenter for borgere under 67 
år, der bor i eget hjem og som modtager hjemmehjælp efter frit valg af leverandør (jf. Lov om social service, 
§ 83 a). Solrød Kommune råder i øjeblikket over 15 rehabiliteringspladser på Christians Have, som den 1. 
december 2018 udvides til i alt 24 pladser.  

Mellemkommunale afregninger af ydelser vedrørende hjemmehjælp til borgere under 67 år samt rehabili-
teringsforløb på Christians Have for borgere under 67 år konteres også på funktionsområde 5.38.38. Se 
endvidere beskrivelsen af funktionsområde 5.30.26.  

Note Område Budget 2018 

A Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg af leverandør 5.450 

B Betaling til/fra andre kommuner 0 

C Drift af rehabiliteringsenheden på Christians Have Plejecenter 113 

 I alt (i 1.000 kr.) 5.563 

A. Hjemmehjælp, frit valg 

Området omfatter udgifter forbundet med levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) til borgere 
under 67 år omfattet af frit valg af leverandør. Dertil kommer udgifter og indtægter vedrørende madservice 
fra privat leverandør og levering af dagligvarer til borgere over 67 år i eget hjem.  

Område Budget 2018 

Hjemmehjælp til borgere under 67 år, kommunal udfører 4.878 

Hjemmehjælp til borgere under 67 år, privat udfører 458 

Levering af dagligvarer til borgere under 67 år 104 

Madservice til borgere under 67 år, brugerbetaling -192 

Madservice til borgere under 67 år, privat udfører 203 

I alt (i 1.000 kr.) 5.450 

Budgettet for hjemmeplejen er lagt på baggrund af en forventning om i alt 83.220 visiterede timer til hjem-
mehjælp i 2018 – heraf 12.483 (15 %) til borgere under 67 år. Af de 12.483 visiterede timer til borgere 
under 67 år forventes de 8,58 % dækket af privat udfører (1.071 timer), mens de resterende 91,42 % 
dækkes af kommunal udfører (11.412 timer). Se også funktionsområde 5.30.26. 

B. Betaling til/fra andre kommuner 

Den budgetterede nettoudgift på 0 kr. dækker over en forventet betaling fra andre kommuner på 230 t.kr. 
og en forventet betaling til andre kommuner på 230 t.kr. 

C. Drift af rehabiliteringsenheden på Christians Have Plejecenter 

Budgettet på 113 t.kr. dækker over drift af rehabiliteringsenheden samt husleje og varme.  

5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. 

Under området hører udgifter forbundet med støtte og pasning af borgere med handicap efter Servicelo-
vens §§ 94-96, herunder BPA (Borgerstyret, Personlig Assistance), § 96 i Serviceloven. For BPA gælder 
det, at borgeren visiteres til ydelser, hvorefter denne selv ansætter kvalificeret personale og afholder ud-
giften derved. Der er i alt budgetteret med 8.446 mio. kr. til området i 2018. 
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5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 

På området registreres udgifter vedrørende diverse rådgivningsinstitutioner, samt udgifter til IT-systemer 
og programmer til ældreområdet. 

Område Budget 2018 

IT-systemer 1.194 

Rådgivning vedrørende hjælpemidler 178 

I alt (i 1.000 kr.) 1.373 

5.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med han-
dicap mv. 

Under området hører udgifter forbundet med Servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117 til personer med 
handicap, dvs. borgere under 67 år. Udgifter og indtægter vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig-
indretning og befordring til borgere over 67 år er konteret under kontoområde 5.30.31 (også teksten til 
kontoområde 5.30.26 og afsnittet ”Ændringer i kontoplanen fra 2017 til 2018 på politikområde 9”).  

Note Område Budget 2018 

A Hjælpemidler til borgere med handicap m.v. (under 67 år) 3.643 

B Støtte til køb af handicapbiler 1.787 

C Betaling til/fra andre kommuner  198 

 I alt (i 1.000 kr.) 5.627 

A. Hjælpemidler til borgere med handicap m.v. 

Hjælpemidlerne dækker følgende områder: 

Område Budget 2018 

Arm-, ben- og brystproteser  308 

Bandageri 240 

Diabetes- og ernæringspræparater 432 

Fodindlæg og fodtøj 243 

Forbrugsgoder 41 

Hjælp til boligindretning 275 

Inkontinenshjælpemidler 240 

Kommunikationshjælpemidler 34 

Køb af mobilitetshjælpemider 620 

Køb af øvrige hjælpemidler 330 

Nødkald 5 

Parykker 30 

Reparation af øvrige hjælpemidler 107 

Skinner 248 

Stomihjælpemidler 441 

Værnemidler (inkl. handsker) og støtte til individuel befordring 40 

I alt (i 1.000 kr.) 3.643 

 
  



MÅL OG ØKONOMI 2018 – 2021 9. Sundhed og ældre 
 

 

151 

B. Støtte til køb af bil 

Området omfatter støtte til køb af handicapbil efter Servicelovens § 114. Der er budgetteret med 1,787 
mio. kr. til området i 2018. 

C. Støtte til køb af bil 

Nettoudgiften på 198 t.kr. dækker over en budgetteret indtægt fra andre kommuner på 238 t.kr og en 
tilsvarende budgetteret udgift til andre kommuner på 435 t.kr. i 2018. 

5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§45, § 97-99) 

På området registreres udgifter vedrørende ledsagelse til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene 
på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 45 vedrører kontaktperson- og 
lederordninger til børn og unge og udgifterne relateret hertil ligger derfor hos BUR).  

Der er i alt afsat 777 t.kr. til området, hvoraf 300 t.kr. går til betaling til og fra andre kommuner vedrørende 
ledsagerordningen og 477 t.kr. går til kontaktperson- og ledsageordningen i Solrød Kommune.  

5.72.99 Øvrige sociale formål 

Posten dækker støtte til frivilligt, socialt arbejde og hører hjemme under Aktivitets- og Frivillighedscenteret. 
Der er budgetteret 833 t.kr. til området, hvoraf 611 t.kr. går til aflønning af frivilligkoordinator og 221 t.kr. 
går til støtte til frivilligt socialt arbejde efter Lov om Social Service § 18.  

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 

Området dækker udgifter til Lægeligt og Socialt Kontaktudvalg KLU. Der er afsat 138 t.kr. til budgettet i 
2018. 

6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 

Området dækker udgifter til administration og sagsbehandling på voksen-, ældre og handicapområdet. 

Område Budget 2018 

Visitator-team, stab og administration, ledelse og arbejdsskade 5.452 

Lægeerklæringer vedrørende klienter 39 

I alt (i 1.000 kr.) 5.492 
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Serviceudgifter uden for rammen 

Det samlede budget 2018-2021 på politikområdet fremgår af nedenstående tabel. Udgifterne er opdelt 
efter den autoriserede kontoplan. Alle tal er angivet i 2018-priser og i hele 1.000 kr. 

Tabel 1B. Budgettets udvikling (serviceudgifter uden for rammen, 1.000 kr.) 

Kontoområde 2018 2019 2020 2021 

0.25.19 Ældreboliger -5.884 -5.884 -5.884 -5.884 

4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 80.277 83.869 85.947 87.008 

5.22.07 Central refusionsordning -198 -198 -198 -198 

I alt 74.195 77.787 79.865 80.926 

0.25.19 Ældreboliger 

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende ældreboliger. 

Område Budget 2018 

Administrativt bidrag og revision 420 

Vedligeholdelse 2.448 

Diverse udgifter 55 

Ejendomsskat 15 

Forbrugsafgifter 1.069 

Forsikringer 55 

Huslejeindbetalinger -10.888 

Renholdelse 900 

Ydelsesstøtte til private ældreboliger 10 

Ældreboliger, huslejetab 33 

I alt (i 1.000 kr.) -5.884 

Den forventede nettoindtægt går til afbetaling af lån, som Solrød Kommune har stiftet i forbindelse med 
opførelsen af Christians Have.  

4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 

På området registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen og budgettet i 2018 
bygger på KL’s skøn over Solrød Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering ved overgangen til den 
nye finansieringsmodel4. Medfinansieringen dækker følgende områder: 

Område Budget 2018  

Ambulant psykiatri 1.454 

Ambulant somatik 31.786 

Praksissektoren (sygesikring; almen læge speciallæge og øvrige) 8.284 

Stationær psykiatri 613 

Stationær somatik 38.140 

Demografipulje 0 

I alt (i 1.000 kr.) 80.277 

                                                      

 

4 Den kommunale medfinansiering bliver aldersdifferentieret med virkning fra 2018: 0-2 årige, 3-64 årige, 65-79 årige og 80+ årige. 
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5.22.07 Centrale refusionsordninger 

Der er i 2018 budgetteret med en nettoindtægt på 198 t.kr. på området. 

Nøgletal  

Sundhedsvæsen,  
kr. pr. indbygger 

Regnskab 2016 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Aktivitetsbestemt medfinansiering  
af sundhedsvæsenet 

3.265 3.312 3.684 3.450 

Kommunal genoptræning  
og vedligeholdelsestræning 

432 431 393 419 

Sundhedsfremme og forebyggelse 41 87 113 167 

Sundhedsvæsen,  
kr. pr. indbygger 

Budget 2017 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele 
 Landet 

Aktivitetsbestemt medfinansiering  
af sundhedsvæsenet 

3.356 3.547 3.826 3.603 

Kommunal genoptræning  
og vedligeholdelsestræning 

454 426 403 409 

Sundhedsfremme og forebyggelse 64 125 127 215 

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 9.700 & 9.701. 
 

Tilbud til ældre,  
kr. pr. 65+ årig 

Regnskab 2016 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele 
 Landet 

Pleje og omsorg i alt 31.319 33.229 34.476 40.036 

Hjælpemidler, forbrugsgoder,  
boligindretning og befordring 

2.345 2.421 2.315 2.491 

Tilbud til ældre,  
kr. pr. 65+ årig 

Budget 2017 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Pleje og omsorg i alt  32.487 32.952 34.540 40.432 

Hjælpemidler, forbrugsgoder,  
boligindretning og befordring 

2.402 2.452 2.279 2.477 

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 7.100 og 7.101. 
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Politikområdet omfatter idrætsfaciliteter, bibliotek, foreningsliv, voksenundervisning, musik- og kulturliv, 
lokalhistorie, turisme samt adgang til varieret natur- og friluftsliv. 

På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Fritids- og kulturpolitik 

 Helhedsplan for Idrætsområdet 2015-2019 

 Folkeoplysningspolitik 

Mål 

Fritid og kultur 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Implementering af strategien ”Helhedsplan for 
idrætsområdet 2015-2019”  

 Implementering af de politisk prioriterede indsatser inden 
for det afsatte budget i helhedsplan for idrætsområdet 
2015-2019 på baggrund af midtvejsstatus udarbejdet i 
2017. 

 Effekten defineres ud fra de enkelte projekter. 

Solrød Kommune sikrer rammerne for Fritids- og 
kulturområdets aktiviteter.  
  
Idrætsområdet vedligeholder faciliteter og anlæg, 
så de på bedst mulig vis kan imødekomme borger-
nes mangeartede behov, og servicerer de borgere 
og foreninger, som benytter dem. 
  
(Implementering af Fritids og Kulturpolitik.)  

 Sikre en god dialog mellem skolebrugere og fritidsbru-
gere med henblik på en god udnyttelse af faciliteter og 
anlæg. 

 Afdækning af brugernes ønsker til konkrete indsatser in-
den for de økonomiske rammer, som kan forbedre og 
modernisere forholdene på de forskellige faciliteter i for-
hold til: 

o idrætsaktiviteter 
o sociale aktiviteter 
o adgang til idrætsfaciliteterne 
o opbevaring af udstyr og redskaber 
o omklædning. 

 Effekten er, at foreninger og idrætsudøverne oplever 
bedre forhold for deres fritidsaktiviteter.  

 Dialog med foreninger og borgere om behov og ønsker 
til idræts- og klubfaciliteter i Solrød Idrætscenter i forhold 
til afsat budget til nye fritidsfaciliteter i 2019-2020. 

 Effekten er, at der med anlægsprojektet skabes et mere 
aktivt og levende idrætsliv i Solrød Idrætscenter. 

Solrød Kommune sikrer rammerne for Fritids- og 
kulturområdets aktiviteter 
  
Kultur og Fritid administrerer på enkel og ubureau-
kratisk vis kommunens varierede tilskuds- og støt-
temuligheder. Foreninger og initiativtagere kan her 
få støtte, vejledning og rådgivning, og lokaleadmi-
nistration giver gode vilkår for aktiviteter året igen-
nem. 
  
(Implementering af Fritids og Kulturpolitik.)  

 Implementering af nyt IT system til digital ansøgning af 
tilskud og puljer, som skal gøre ansøgningsprocessen 
nemmere for både frivillige og administration. 

 Effekten er mere tidssvarende ansøgningsproces og et 
mindre tidsforbrug. 

 Forbedre digitalt udlån af lokaler for foreninger og admi-
nistration. Indsatsen skal optimere den eksisterende 
”Egon” lokalebookingløsning. Alternativt skal der investe-
res i ny IT, som formodentligt kræver en anlægsinveste-
ring. 

 Effekten er en mere smidig bookingproces og et mindre 
tidsforbrug for frivillige og administration. 

Solrød Kommune understøtter brede, mangear-
tede og kvalitetsprægede fritids- og kulturtilbud til 
alle aldersklasser – primært til bredden, men også 
til eliteudøverne. 
  
(Implementering af Fritids og Kulturpolitik.)  

 Iværksættelse af en kommunikationsindsats for at skabe 
øget kendskab til kommunens tilskud og puljer for heri-
gennem at skabe en større og bredere søgning fra mål-
gruppen. 

 Effekten er, at der er skabt flere aktiviteter for borgere i 
alle aldre og med forskellige interesser. 

Folkebiblioteket sikrer borgernes frie adgang til in-
formation, kulturel viden, dannelse og medborger-
skab. Åbningstid, indretning og aktiviteter skal 
imødekomme borgernes behov.  

 Implementering af politisk prioriterede indsatser fra Kul-
turkortlægning 2017 inden for det afsatte budget. 

 Effekten er, at borgerne oplever et mere levende biblio-
tek og kulturhus.  
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Nye initiativer i budget 2018-2021 

Der er indarbejdet følgende nye initiativer i budget 2018-2021. Beløbene i oversigten er angivet i hele 
1.000 kr. 

Tabel 1: Nye initiativer i budget 2018-2021 - serviceudgifter 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2018 2019 2020 2021 

03-41 Økonomiske gevinster ved e-handel -18 -18 -18 -18 

16-08 Nyt dræn til opvisningsbane 75    

 Nye initiativer, i alt 57 -18 -18 -18 

03-41 Økonomiske gevinster ved e-handel 

Et af initiativerne i Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet for 2018 er indførelse af e-handel. Der 
indføres e-handel i løbet af efteråret. Udgifterne til e-handelssystemet kan finansieres af udbudsgevinster 
og økonomiske gevinster fra øget compliance (overholdelse af indkøbsaftaler). Samlet set er der en ge-
vinst på 0,2 mio. kr. årligt. Systemafgift afholdes på politikområde 4, mens udbudsgevinster m.m. er fordelt 
for flere politikområder. 

16-08 Nyt dræn til opvisningsbane: 

Nyt dræn ved brønd på opvisningsbane skal sikre at banen ikke ligger under vand og bliver ødelagt som 
følge heraf. Etableringen af nyt dræn ved brønden vil dræne banen bedre og således muliggøre at banen 
kan tages i brug ved sæsonstart, hvilket ikke har været muligt de seneste år pga. vand på banen samt 
fugtigt baneunderlag. 

Budget 2018-2021 

Det samlede budget 2018-2021 på politikområdet fremgår af nedenstående tabel. Udgifterne er opdelt 
efter den autoriserede kontoplan. Alle tal er angivet i 2018-priser og i hele 1.000 kr. 

Tabel 2: Nettobudget på kontoområder - Serviceudgifter (1.000 kr.) 

Kontoområde 2018 2019 2020 2021 

0.32.31 Stadion og idrætsanlæg 8.640      8.565 8.565 8.565 

3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge -85      -85 -85 -85 

3.32.50 Folkebiblioteker 9.007      9.007      9.007      9.007      

3.35.62 Teatre 89      89      89      89      

3.35.34 Andre kulturelle opgaver 254      254      254      254      

3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter) 564      564      564      564      

3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 991      991      991      991      

3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.281      1.281      1.281      1.281      

3.38.74 Lokaletilskud 877      877      877      877      

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 1.470      1.470      1.470      1.470      

Budget i alt i 1.000 kr. 23.088 23.013 23.013 23.013 
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0.32.31 Stadion og idrætsanlæg 

Område Budget 2018 

Fællesudgifter på idrætscentret, ØD 9.491 

Hallerne inklusiv idrætscentret og svømmehallen, ØD 1.468 

Fællesudgifter på idrætscentret, U-ØD -102 

Hallerne inklusiv idrætscentret og svømmehallen, U-ØD -3.064 

Grøn pleje 393 

Kunstgræsbane 454 

I alt (i 1.000 kr.) 8.640 

3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 

Område Budget 2018 

Hallerne, ØD 463 

Hallerne, U-ØD -548 

I alt (i 1.000 kr.) -85 

Fællesudgifter på idrætscentret, ØD 

Fællesudgifterne på idrætscentret omfatter udgifter til idrætsområdets fællesdrift. Det er primært lønudgif-
ter til fagpersonale. Herudover afholdes udgifter til drift af biler, indkøb af rengøringsmidler og rengørings-
maskiner og andre omkostninger som uddannelse, trivselsfremme, kontorhold og kopimaskine. 

Fælles ØD indeholder også Solrød Kommunes puljer til blandt andet køb af rekvisitter, Leder og instruk-
tøruddannelse, Rejsefonden og andre mindre puljer, der kan understøtte de folkeoplysende foreninger. 

Idrætsområdet omfatter haller og anlæg spredt i kommunen, men administreres samlet, så stordriftsforde-
lene i videst omfang udnyttes. 

Hallerne inklusiv idrætscentret og svømmehallen, ØD 

Området omfatter det direkte budget til drift af hallerne samt udendørs anlæg. Budgettet omfatter primært 
udgifter til indvendig bygningsvedligeholdelse, pleje af boldbaner og grønne anlæg samt indkøb og repa-
ration af inventar/udstyr til anlæggene. Herudover afholdes lønudgifter til halinspektører og udgifter til IT 
systemer, telefoni og videoovervågning. 

Området omfatter indtægter vedrørende salg af reklamer i Solrød Idrætscenter, som foregår i samarbejde 
med Team Solrød. 

Området udenfor ØD 

Dette område omfatter primært indtægter fra skoler og gymnasiets brug af haller og svømmehal. Derud-
over omfatter området indtægter fra salg af badebilletter. 

3.32.50 Folkebiblioteker 

Område Budget 2018 

Fællesudgifter for biblioteket, primært dækkende lønninger, systemafgifter, inventar, teknisk 
drift samt indtægter fra gymnasiets brug af bibliotekets ydelser, bøder, bogsalg m.m. 

7.877 

Bøger og andre udlånsmaterialer, herunder også digitale lån og licenser. Der er midler afsat 
svarende til indkøb af 0,3 fysisk enhed pr. indbygger årligt. 

1.130 

I alt (i 1.000 kr.) 9.007 
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3.35.62 Teatre 

Der er afsat midler så skoler, daginstitutioner, foreninger og biblioteket kan få tilskud til teaterforestillinger. 
Tilskud er betinget af, at staten giver 50 % refusion til udgifterne. 

3.35.64 Andre kulturelle opgaver 

Område Budget 2018 

Lokalhistorisk arkiv. Arkivet drives af frivillige, og budgettet dækker primært databaseadgang 
og andre administrative udgifter. 

33 

Tilskud til kulturelle formål. Tilskud gives til faste modtagere, samt løbende aktiviteter, som 
musikarrangementer, udstillinger m.v. og Kulturpulje.  

221 

I alt (i 1.000 kr.) 254 

3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter) 

Område Budget 2018 

Udviklings- og initiativpuljen. Fra denne pulje kan foreninger, institutioner og enkeltpersoner 
få tilskud til udviklingsarbejder og nye initiativer med folkeoplysende formål. 

145 

Trykkeservice - godkendte foreninger kan modtage tilskud til trykning af brochurer m.m. 49 

Udgifter til sommerferieaktiviteter for børn fra 1.-9. klasse 112 

Folkeoplysning - budgettet omfatter udgifter til formål, der ligger udenfor de afsatte  
tilskudspuljer, herunder udgifter til Fritid i Solrød m.m.  

218 

Anskaffelse og reparation af inventar og materiel til fritidsbrugerne, primært på Solrød skole 40 

I alt (i 1.000 kr.) 564 

3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 

Område Budget 2018 

Betalinger til/fra andre kommuner vedr. folkeoplysende voksenundervisning. 251 

Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune. 740 

I alt (i 1.000 kr.) 991 

3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 

Budgettet vedrører ”Solrød-ordningen” som bl.a. omfatter medlemstilskud til unge under 25 år, tilskud til 
leder- og instruktøruddannelse, rejsefond og etableringstilskud. 

3.38.74 Lokaletilskud 

Beløbet vedrører tilskud til foreninger, der ejer eller lejer lokaler. Der bevilges tilskud efter lovens mini-
mumskrav. 

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 

Området vedrører udgifter til sekretariatet ”Kultur & Fritid”, som varetager opgaver vedrørende kultur, fol-
keoplysning, fritidsliv og turisme. Sekretariat er placeret på Solrød Bibliotek. 
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Aktivitetstal 

Besøgstal i perioden 2010-2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Bibliotek 165.241 56.4421 80.000 124.920 127.291 

Antal udlån i 2015 pr. indbygger i udvalgte kommuner2  

Kommune 
Antal udlån pr. 

indbygger 

Solrød kommune             6,3  

Greve kommune             5,6  

Køge kommune             6,6  

Roskilde kommune             8,8  

Stevns kommune             6,1  

Hele landet             6,3  

Kilde: Danmarks Statistik /Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal 
Udlånstallene er ekskl. fornyelser og ekskl. digitale download.  

 
 
  

                                                      

1 Besøgstælleren har været defekt i 2013 og i dele af 2014. 

2 Tal fra Danmarks statistik for 2016 offentliggøres i januar 2018. 
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Nøgletal   

I tabellen nedenfor ses udvalgte ECO Nøgletal for politikområdet. 

Fritid, Bibliotek, kultur mv. 
Kr. pr. indbygger 

Regnskab 2016 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele 
 Landet 

Folkebiblioteker 470 513 442 442 

Biografer 3 2 2 3 

Teatre 2 30 25 50 

Fælles formål (folkeoplysning og  
fritidsaktiviteter mv.) 

4 19 17 24 

Folkeoplysende voksenundervisning 38 39 53 53 

Frivilligt folkeoplysende  
foreningsarbejde. 

59 67 63 68 

Lokaletilskud 36 102 87 151 

 

Fritid, Bibliotek, kultur mv. 
Kr. pr. indbygger 

Budget 2017 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Folkebiblioteker 472 515 442 436 

Biografer 5 2 2 3 

Teatre 4 25 26 47 

Fælles formål (folkeoplysning og  
fritidsaktiviteter mv.) 

25 35 18 24 

Folkeoplysende voksenundervisning 45 43 57 56 

Frivilligt folkeoplysende  
foreningsarbejde. 

55 60 66 70 

Lokaletilskud 42 103 89 155 

Kilde: ECO Nøgletal, tabel 9.100 & 9.101 
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Anlæg i alt (1000 kr.) 

Anlæg - (Rådighedsbeløb)  2018 2019 2020 2021 

Skattefinansierede områder 

U 122.353 83.926 49.446 12.569 

I -32.970 -11.160 -9.000 -9.000 

N 89.383 72.766 40.446 3.569 

Anlæg fordelt på udvalg og udstykninger (i 1.000. kr.) 

Anlæg - (Rådighedsbeløb)  2018 2019 2020 2021 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 
U 18.355 23.777 18.105 4.130 

I -6.972   -9.000 

Familie- og uddannelsesudvalget U 33.881 45.572 4.322 7.122 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget 
U 62.497 8.347 21.487 617 

I  -2.160   

Andre anlæg i alt 
U 114.733 77.696 43.914 11.869 

I -6.972 -2.160  -9.000 

Udstykninger 
U 7.620 9.230 5.532 700 

I -25.998 -9.000 -9.000  

Anlæg fordelt på projekter (i 1.000. kr.) 

Anlæg - (Rådighedsbeløb)  2018 2019 2020 2021 

Økonomi, teknik- og miljøudvalget, i alt 
U 18.355 23.777 18.105 4.130 

I -6.972   -9.000 

Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpende  
foranstaltninger 

U 850 1.700 1.700 1.700 

Investeringer spildevandsplan 2014-2026 U 385 500 500 500 

Trafiksanering af Tåstrupvej U 1.600 450 450  

Helhedsplan for Solrød Center U 2.000 2.000 2.000  

Helhedsplan for Havdrup Bymidte U 2.000 500   

Reparation af broer og tunneller U 2.335 4.325 3.955 1.930 

Nedrivning af bygninger på stationspladsen U  800   

Ombygning Tjørnen og Gyngen til beskæftigelsescenter U 660    

Rådhus udskiftning af tag U 1.250    

Renovering af kloak på Solrød gl. skole U 1.000    

Rådhuset - renovering af toiletter ved hovedtrappe U 1.250    

Rådhuset - renovering i Borgerservice U 475    

Træpolitik - bevaring, pleje og fornyelse af træer U  500 500  

Cykelsti mellem Naurbjerg og Kirke Skensved –  
forundersøgelse 

U 300    

Forlængelse af dobbeltrettet cykelsti, Gl. Havdrup  U 450    

Kystsikring U  9.000 9.000  

Kystsikring I    -9.000 

Højvandslukker i vandløb ved Strandvejen U  3.300   
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Anlæg - (Rådighedsbeløb)  2018 2019 2020 2021 

Klimasikring af Taastrupvej ved Jersie Mose  
og Cordozaparken 

U 800    

Vinterplads på Åsvej U 3.000    

Mageskifte mellem Banedanmark og Solrød Kommune U  702   

Salg af grund i Admiralparken til Christians Have 3 etape I  -6.972   

 

Anlæg - (Rådighedsbeløb)  2018 2019 2020 2021 

Familie- og uddannelsesudvalget, i alt  U 33.881 42.572 4.322 7.122 

Bygningsmæssige ændringer og forbedringer på  
eksisterende daginstitutioner 

U 560 1.122 1.122 1.122 

Udvidelse af daginstitutionen Bølgen  U 16.771 1.000   

Ny integreret institution i Havdrup vest U 5.000 20.300   

Havdrup Skole, etape 1  U 5.700 3.000   

Havdrup Skole, etape 2 U 4.850 1.000   

Havdrup Skole, etape 3 U  8.400   

Havdrup Skole – udearealer U  2.000   

Havdrup skole, lokalefællesskab mellem skole og SFO U    5.000 

Havdrup skole,  
udskiftning af facade- og vinduespartier på bygning A 

U  1.000   

Munkekær Skole, udearealer - 2.etape  U 1.000    

Uglegårdsskolen, forbedring af udearealer U   3.200  

Uglegårdsskolen, udeauditorium U    1.000 

Istandsættelse/ombygning af Børn og Ungerådgivningen U  4.750   

 

Anlæg - (Rådighedsbeløb)  2018 2019 2020 2021 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, i alt 
U 62.497 8.347 21.487 617 

I  -2.160   

Udvidelse af plejecentret Christians Have - 3. etape,  U 49.793    

Plejecenter Christians Have – serviceareal U 11.055    

Plejecentret Christians Have, serviceareal I  -2.160   

Halbyggeri ved SIC U 500 7.500 20.000  

Renovering/vedligeholdelse af husvildebolig  
Flasken 1, Solrød Landsby 

U 532 230 870  

Idrætsanlægsfond U 617 617 617 617 
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Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 

Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpning - pulje 

Pulje til realisering af trafiksikkerhedsprojekter i Solrød Kommune. Puljen anvendes bl.a. til at forbedre 
trafiksikkerheden, da kommunen skal betale en stor andel af de samlede udgifter – inkl. rehabilitering - ved 
trafikuheld som kan relateres til kommunens veje. Hertil skal puljen anvendes til at sikre passende ha-
stigheder og fremkommelighed på kommunens veje og stier. 

Investeringer i forbindelse med spildevandsplan 2014-2026 

Byrådet vedtog i oktober 2014 Spildevandsplanen for 2014 – 2026 som indeholder løbende indsatser. B.la. 
skal kommunens egne pumpestationer for regnvand renoveres, der skal gennemføres kampanger for re-
duktion i anvendelsen af miljøfremmende stoffer, eksisterende spildevandstilladelser skal tjekkes, eksiste-
rende olieudskillere skal gennemgås, vurdering af udledningstilladelser til vejvand, udledningstilladelser til 
vandværker, regnbetingede udledninger, information til virksomheder og borgere om håndtering af regn-
vand, m.m. 

Trafiksanering af Tåstrupvej 

Sanering af krydsene, Tåstrupvej / Litorinavej og Tåstrupvej / Ejegårds Allé. Begge kryds har en venstre-
svingsproblematik i myldretiden, idet der ikke er separate venstresvingsspor. Dette medfører kødannelse, 
alternativt kører trafikken bagom de venstresvingende biler ved at benytte græsrabatten. Der etableres 
svingbane igennem begge kryds. 

Helhedsplan for Solrød Center 

Mulighed for fortsat realisering af Helhedsplan for Solrød Center, der blev vedtaget af Solrød Byråd i au-
gust 2015. I helhedsplanen er det anbefalet, at Solrød Kommune i samarbejde med lokale interessenter 
styrker Solrød Center via en række projekter, der har til formål at gøre centeret mere attraktivt for borgere 
og erhvervsdrivende.  

I 2018 igangsættes en proces, hvor borgerne inviteres til at deltage i udviklingen af Solrød Center, herun-
der i forhold til vurdering af de fremtidige anvendelsesmuligheder ved trafikpladsen (”Fyrtårnsprojektet”) 
og bibliotekets funktion i centret. Biblioteket kan fx udvikles i retning mod Solrød Bibliotek & Kulturhus med 
rum og faciliteter til nye kulturaktiviteter for børn, unge og voksne. De omkringliggende udearealer i biblio-
tekshaven, og bibliotekspladsen kan udvikles og aktiveres, så der bliver mulighed for, at kulturaktiviteter 
kan finde sted både ude og inde og samtænkes med centrets udvikling. Udviklingsinitiativerne skal reali-
seres ved ansøgning af fondsmidler, bibliotekets egne driftsmidler, bevilling fra kommunens pulje til udvik-
ling af Solrød Center og realiseres etapevis over en 4 årig periode. 

Helhedsplan for Havdrup Bymidte 

Mulighed for fortsat realisering af Helhedsplan for Havdrup Bymidte, der blev vedtaget af Solrød Byråd i 
august 2015. I helhedsplanen er det anbefalet, at Solrød Kommune i samarbejde med lokale interessenter 
styrker Havdrup Bymidte via en række projekter og tætte samarbejder, der har til formål at gøre Bymidten 
til et sted, som gør borgerne i Havdrup mere stolte af deres by.  

Der er i 2016 igangsat prioritering og realisering i samarbejde med en lang række af byens borgere, for-
eninger og erhvervsdrivende. Dette samarbejde om prioritering og realisering vil efter planen fortsætte i de 
kommende år og danne grundlag for hvilke konkrete projekter, der skal udføres. Yderligere foreslås det, 
at der iværksættes et gennemgående trafikdæmpende indgreb i Hovedgaden 

Reparation af broer og tunneller 

Mange af kommunens broer/tunneller/bygværker nærmer sig 50 års alderen og der er behov for at få 
vedligeholdt disse bygværker. Derfor er der planlagt et vedligeholdelsessystem for ikke at få nedbrudt 
kapitalen på disse broer samt opfylde kravene for vedligehold. Alle bygværker er i 2015/16 gennemgået 
for restlevetider og renoveringsbehov samt prioriteret i forhold til renovering. 

Nedrivning af bygninger på stationspladsen 

I forbindelse med Solrød Kommunes køb af stationsbygningen pr. 1. december 2016, skal området indgå 
i Helhedsplanen for Solrød Center og bygningerne forventes nedrevet primo 2019. 
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Ombygning Tjørnen og Gyngen til beskæftigelsescenter 

Dagintuitionen Tjørnen og Gyngen ombygges til nye faciliteter til beskæftigelsescenteret. Der skal etable-
res 8 kontorer, et køkken med tilhørende rum med plads til 40 borger samt 3 undervisningslokaler med 
plads til 20 borgere. 

Udskiftning af tag på rådhuset 

Taget på rådhuset er nu i en tilstand, hvor der jævnligt sker vandindtrængning. Der har fx. i de sidste år 
jævnligt været problemer med vandindtrængning på 3. sal. Der er ligeledes i april 2017 fundet flere huller 
i taget og flere samlinger, der begynder at slippe vedhæftningen.  

Der udføres derfor fjernelse af ventilationsrør og derefter nyt tagpap, der kan være enkelte steder, hvor 
isoleringen skal skiftes pga. opfugtninger. 

Renovering af kloak på Solrød gl. skole 

Tilstanden af regn- og spildevandsledninger i jorden er blevet undersøgt, da der er udfordringer med stop-
pede rør, og der har ligeledes været udfordringer med rotter. Der er i april 2017 blevet udført TV-inspektion 
af samtlige ledninger på grunden, og der er udarbejdet et foreløbigt projekt. 

Skolens afløbssystem er generelt set slidt, og der er en del fejl, som er tidstypiske for ældre ledninger og 
brønde. Der er brønde, der skal renoveres, og en del kloakrør, som skal enten graves op eller strømpefo-
res. 

Rådhuset – renovering af toiletter ved hovedtrappe 

Personaletoiletter (8 stk.) ved hovedtrappen og installationer til disse er nedslidt og trænger til renovering. 
Faldstammer og afløbsrør i støbejern er flere steder rustne, og det må forventes, at der kan ske lækager. 
Derudover er afløb fra vaske flere steder tilstoppet i gulv og derfor ført synligt over gulv til afløbsrist.  

Faldstammer, afløb, installationer og afløb bør skiftes, derudover renoveres lofter og gulve, og der bliver 
malet, da vægge flere steder er mærket af gammel vandskade. 

Rådhuset - renovering af loft og ventilation i Borgerservice 

Ventilationen i Borgerservice er forældet og utilstrækkelig, derudover er ventilationen ikke længere i funk-
tion i den del af rådhuset. Derfor bør der etableres ventilation i borgerservice på Rådhuset for at sikre et 
tilfredsstillende arbejdsmiljø. Som følgearbejder af ventilationsarbejderne udskiftes lofter, da disse vil blive 
demonteret. LED belysningen som blev monteret i 2017 er forberedt til genanvendelse i de nye lofter. Både 
lofter og ventilation er fra Rådhusets opførsel. 

Træpolitikken - grundlag for bevaring, pleje og fornyelse af Solrød Kommunes træer 

Træpolitikken lægger op til, at der udarbejdes registreringer og specifikationer til brug for en optimal prio-
ritering af træer, både i forhold til udskiftninger og kvalitet af træer og vækstbetingelser. Dette bl.a. for 
bedre at kunne bevare og forbedre de nuværende og kommende træbevoksninger og enkeltstående træer 
i Solrød Kommune. 

Cykelsti mellem Naurbjerg og Kirke Skensved - forundersøgelse 

I følge Trafikplan 2016-20 kan der etableres cykelsti mellem Naurbjerg og Kirke Skensved. Cykelstien 
etableres som en dobbeltrettet sti for at skabe sammenhæng mellem landsbyerne. Projektet indeholder 
en selvstændig stikrydsning af jernbanen, og vil indbære et samarbejde med Banedanmark, som jf. en 
højesteretsdom forventeligt vil være medfinancierende i stikrydsning og bomanlæg. Forprojektet indehol-
der bl.a. denne indledende dialog om sikkerhedsforhold, som altid skal være foretaget inden igangsætning 
af baneinvolvering. Beboerne langs strækningen har fundet en talsmand for en samlet jorderhvervelse 
med kontaktpersoner i hvert landsbylaug, hvor ønsket om en samlende stiforbindelse i høj grad er til stede. 

Forlængelse af dobbeltrettet cykelsti, Gl. Havdrup 

Den dobbeltrettede cykelsti langs Skolevej mellem Havdrup og Gl. Havdrup stopper uden for landejen-
dommen beliggende Skolevej 67. Ejeren af denne tilbyder vederlagsfrit at lægge jord til, at den dobbeltret-
tede cykelsti bliver forlænget med ca. 130 meter omkring hjørnet og frem til kirkegården i Gl. Havdrup.  
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Kystsikring 

Projektet udspringer af Risikostyringsplan for oversvømmelse af kystzonen, der blev vedtaget af Byrådet i 
oktober 2015. Projektet indeholder beskyttelse af områder fra Strandvejen og ind i landet mod en stormflod 
fra Køge Bugt. 

Højvandslukker i vandløb ved Strandvejen 

Risikostyringsplanen for oversvømmelse af kystzonen blev vedtaget i Byrådet i oktober 2015. En af ind-
satserne i planen er, at etablere højvandslukker i Skensved Å, Solrød Bæk og Karlstrup Mosebæk ved 
Strandvejen, så området bag Strandvejen kan beskyttes mod stormflod. 

Klimasikring af Taastrupvej ved Jersie Mose og Cordozaparken 

I forbindelse med kraftig regnvejr bliver Taastrupvejen ved Jersie Mose og Cordozaparken ofte oversvøm-
met. Vejen klimasikres, så fremtidige oversvømmelser kan undgås. 

Vinterplads på Åsvej 

Der skal etableres en ny vinterplads, efter det ikke længere er muligt at have pladsen i Solrød Landsby. 
Projektet går ud på at indhegne og befæste ca. 3.000 m2 plads, hvorpå der etableres en stålhal til opbe-
varing af udstyr og hvori der indrettes saltlager og skyldeplads med olieudskiller. 

Bygningen forsynes med vand og strøm, og der etableres spildevandsafløb fra skyldeplads. Pladsen ind-
rettes sådan, at et mobilt mandskabsskur kan forsynes med vand og strøm og tilsluttes spildevand ifald 
kommunens Vej- og Park entreprenør måtte ønske det. 

Startmøde finder sted ultimo 2017 til projektering, og det finansieres af overført overskud fra tidligere år. 

Mageskifte mellem Banedanmark og Solrød Kommune 

Ved etablering af den nye bane København-Ringsted sker der ekspropriation og omfordeling af jord mel-
lem Banedanmark og de berørte jordejere, herunder Solrød Kommune. Det er mellem parterne vurderet, 
at den erstatning, som Banedanmark skal betale for de arealer, som er eksproprieret fra kommunen, over-
stiger den erstatning, som Solrød kommune skal betale. Derfor skal Banedanmark godtgøres med 702.000 
kr. for dette mageskifte. 

Salg af grund i Admiralparken til Christians Have 3 etape 

I forbindelse med udvidelsen af Christians Have 3. etape skal der sælges en grund til gennemførelsen af 
udvidelsen. Salgsprisen er udregnet ud fra en pris på 2.000 kr. pr. bebygget etagemeter. 

Familie- og uddannelsesudvalget 

Bygningsmæssige ændringer og forbedringer på eksisterende daginstitutioner  

Pulje til bygningsmæssige ændringer og forbedringer på eksisterende daginstitutioner. Der foretages lø-
bende en ændret anvendelse af stuer (VG/BH) samt bygningsmæssige ændringer og forbedringer på ek-
sisterende institutioner med kapacitetstilpasninger og indeklimaforbedringer for øje. 

Udvidelse af daginstitutionen Bølgen 

Færdiggørelse af igangsat udvidelse af daginstitutionen Bølgen med 36 pladser til vuggestuebørn (til i alt 
72 vuggestuebørn i Bølgen) og 66 pladser til børnehavebørn (til i alt 132 børnehavebørn i Bølgen) begrun-
det i markant vækst i antallet af 0 – 5 årige i Strandområdet. Udvidelsen af Bølgen vil dels bestå af en 
ombygning af den eksisterende institution, dels en tilbygning til vuggestuebørnene. Byggeriet forventes 
opstartet ultimo 2017. Aflevering af den nybyggede del forventes til september 2018 og den eksisterende 
ombyggede del i december 2018. 

Ny integreret institution i Havdrup Vest 

Ny integreret institution i Havdrup Vest med plads til i alt 24 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn. Bygge-
riet forventes at gå i gang i 3. kvartal af 2018 og vil være færdigt i 4. kvartal af 2019. Udbygningen af 
kapaciteten i Havdrup beror på en tilvækst i antallet af 0 – 5 årige med 82 flere 0 - 5 årige i perioden 2017 
– 2021. Budgettet er blevet forøget pga. stigende markedspriser. Ved opførelse af ny institution kan der 
ske en lukning af ældre institution, som er både drifts- og energimæssigt utidssvarende. 
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Havdrup skole etape 1 

Havdrup Skole, etape 1 består af en tilbygning på 640 m2 til Bygning M til brug for undervisnings- og 
faglokaler i fagene fysik/kemi, biologi, natur/teknik og geografi. Tilbygningen opføres som en ét-etages 
bygning, hvor faglokalerne placeres nordvendt, så disse har den bedst mulige placering i forhold til solen 
og de opvarmningsmæssige forhold. Mod syd placeres et fælles ankomst- og læringsrum, som kan udnyt-
tes fagvist eller i fællesskab. Med tilbygningen styrkes de naturfaglige fag, og hermed vil bygningen kunne 
leve op til de nutidige krav for fagene. 

Havdrup skole etape 2 

Bygning F vil i etape 2 blive renoveret, efter at etape 1 er afsluttet. Det drejer sig bl.a. om renovering af tag 
og øvrig klimaskærm. I etape 2 samles faglokalerne til håndværk og design, når renovering, ombygning 
og nyindretning er foretaget. I etape 2 indrettes endvidere i bygning P et musiklokale, idet dette flyttes fra 
bygning F. Endelig anvendes det gamle sløjdlokale til depot. 

Havdrup skole etape 3 

I 2019 renoveres lokaler i Bygning F til hjemkundskab, og der gennemføres endvidere i etape 3 en reno-
vering af de resterende lokaler i bygning F. I etape 3 sker samtidig en bearbejdning af udearealerne. Det 
drejer sig bl.a. om en opgradering af ude- og legearealerne ved SFO og skole, herunder legeredskaber, 
udebelysning. Herved skabes endnu bedre rammer for at udmønte folkeskolereformens intentioner om 
øget bevægelse. 

Havdrup Skole - udearealer 

Skolen bindes i dag sammen af et overdækket pergolasystem. Pergolaen skal sikre, at man kan gå tør-
skoet fra bygning til bygning. For det samlede indtryk af skolen er kvaliteten af pergolaen vigtig. Pergolaen 
skal sammenbinde mange bygninger af forskellig alder, udseende og arkitektonisk kvalitet og foreslås 
derfor at undergå en opgradering.   

Havdrup Skole - Lokalefællesskab mellem Skole og SFO 

Der er fortsat planlagt etablering af lokalefællesskab mellem skole og SFO i bygning A og B. I 2020 er der 
planlagt en flytning af diverse funktioner inden for de eksisterende arealer, herunder bl.a. inventar til stor-
rum og etablering af grupperum samt en generel istandsættelse af den ældre del af SFO’en.  

Havdrup Skole - Udskiftning af facade- og vinduespartier på Bygning A 

Der er udskiftet vinduer og facadepartier i bygning B. Der resterer nu samme opgave på bygning A. Da 
udgifter til dette arbejde er omkostningstungt, har udskiftningen været delt over flere år for ikke at overbe-
laste det samlede vedligeholdelsesbudget. Da bygning A og B er identiske, og de ligger ikke langt fra 
hinanden, fremstår de i dag som ufærdige. 

Munkekærskolen udearealer - 2.etape 

Der er i 2017 udarbejdet en helhedsplan for udearealer på skolen. Helhedsplanen tager udgangspunkt i 
skolens og SFOéns bevægelsespolitik med fokus på at skabe fysiske rammer, der helt overordnet under-
støtter bevægelse og læring ud fra et værdisæt baseret på spontanitet, fællesskab og oplevelser. 

Første etape af helhedsplan udføres i 2017 og omhandler bearbejdning af udearealer omkring det nye 
indskolingshus (spor A og B). 

Anden etape omhandler bearbejdning af området omkring mellemtrins bygning (spor C) samt beplantnin-
ger omkring de nye legeområder på skolen. 

Uglegårdsskolen, forbedring af udearealer 

Der er udarbejdet en helhedsplan for Uglegårdsskolen udearealer i 2012. Helhedsplanen falder i god tråd 
med skolereformens intentioner om øget fysisk udfoldelse i pauser og fritid. Det har været muligt løbende 
at etablere den første del af helhedsplanen for udearealer på område A (SFO), område B (Vild leg) og 
område D (Byg selv) ved hjælp af midler fra etableringen af indskolingshusene. Der udestår etablering af 
område E (naturlegeplads og kælkebakker) og etablering af område C (sportsplads). Derfor indlemmes 
den sidste del af etablering af udearealer til budgetåret 2020.  
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Uglegårdsskolen, udeauditorium 

Udeauditorium til brug for udendørsaktiviteter. Udeauditoriet forventes at være bygget på/ind i skråningen. 
Det giver skolen mulighed for at bruge arealet til udendørsundervisning, teater, koncerter, forældrearran-
gementer m.v. Da den er placeret udendørs, vil foreninger o.lign. også kunne få glæde af den udenfor 
skolens åbningstid. Trinnene på skrænten skal fungere både som siddepladser til "den grønne scene" og 
som trappe. 

Istandsættelse af Børn og Unge Rådgivningen 

Børn og Unge Rådgivningen skal have opdateret indretning og overflader. Bevillingen skal bruges til en 
ombygning og renovering af overflader samt forbedringer af indeklima, bl.a. ved etablering af et nyt venti-
lationsanlæg.  Der skal også ske en renovering og indretning af toiletforhold til kunder og personale samt 
ændring af adgangsforhold, bl.a. ved overdækning.  

På sigt og endnu ikke indlagt i budgettet vil der kommer udgifter til klimaskærm, som dækker både BUR 
og 10. klasse. 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget 

Udvidelse af Plejecentret Christians Have, 3. etape, boliger 

Opførsel af etape 3, med etablering af 30 plejeboliger og 24 rehabiliteringsboliger samt servicearealer i 
tilknytning til Christians Have Plejecenter. Byggeriet er planlagt med forventet indflytning december 2018. 

Udvidelse af Plejecentret Christians Have, etablering af serviceareal 

Udvidelse af Plejecentret Christians Have etape 3 med 600 m2 serviceareal inkl. Inventar. Hal ved Solrød 
Idrætscenter. Der modtages et tilskud på 40.000 kr. pr. ældrebolig fra staten efter godkendelse af skema 
C i 2019. 

Halbyggeri ved Solrød Idrætscenter 

Der planlægges opførelse af en idrætshal på ca. 1.200 m2 ved Solrød Idrætscenter i 2019 og 2020. Idræts-
hallen forventes at indeholde et træningsareal på 20x40 m2, og plads til gymnastik, bordtennis, dans m.m. 
I 2018 igangsættes forprojektering af de nye idrætsfaciliteter i tæt samarbejde med de berørte foreninger. 
Formålet er at sikre en tæt og god dialog med brugerne omkring de konkrete behov til udformningen. 

Renovering/vedligeholdelse af husvildebolig Flasken 1, Solrød Landsby  

Renovering/vedligeholdelse af Flasken for at sikre den fortsatte drift, startede i 2017 med bl.a. udskiftning 
af køkkener. I 2018 og 2019 er det renovering af badeværelser, udskiftning af elinstallationer og generel 
istandsættelse. I 2020 skal tag og tagvinduer udskiftes, da tag viser tegn på nedbrud og tagvinduer udviser 
tegn på fugt. 

Idrætsanlægsfond 

Idrætsanlægsfond, hvor der kan ansøges om tilskud til dækning af anlægsudgifter på op til 80 %. De 
nærmere kriterier for ordningen fastlægges af Social-, sundheds- og fritidsudvalget. 

Afledt drift af anlægsprojekter 

Der er indarbejdet følgende afledte driftsudgifter i budgettet for 2018-2021 

Afledt drift (i 1.000 kr.) 

Afledt Drift 2018 2019 2020 2021 

Ny hal ved SIC    760 

I alt 0 0 0 760 

Afledt drift af ny hal ved SIC: 

Driftsudgifter til ny hal ved SIC. Hallen er forventet i drift primo 2021 og beløbet er derfor årlige udgifter til 
drift af hallen fra 2021. Beløbet omfatter bygningsudgifter til drift af hallen samt udgifter til mandskab som 
er nødvendigt for at drive hallen.  
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Udstykninger 

Anlæg fordelt på udstykninger (i 1.000. kr.) 

Anlæg - (Rådighedsbeløb)  2018 2019 2020 2021 

Trylleskov Strand 
U 3.444 4.198 4.845 700 

I -8.948    

Havdrup Vest 
U 3.576 5.032 687  

I -13.550    

Børnehave Allé 
U 300    

I -3.500    

Cordozaparken 
U 300    

I  -9.000 -9.000  

Udstykninger, i alt 
U 7.620 9.230 5.532 700 

I -25.998 -9.000 -9.000  

Trylleskov Strand 

Det fritliggende område omkring den tidligere Jernvejsgård, i nærheden af Trylleskoven, er i perioden fra 
2007 og i årene herefter blevet udbygget til en ny bydel med villaer, rækkehuse, integreret daginstitution, 
m.m. 

Trylleskov Strand udgifter (i 1.000 kr.)  

Rådighedsbeløb, Udgifter 2018 2019 2020 2021 

Trylleskov str. - Projektled, økomedarbejder 729 729 307  

Stationsplads  154 2.558  

Trylleskov str. Friarealer - grønne områder 2.715 3.315 1.980 700 

Udgifter i alt 3.444 4.198 4.845 700 

Trylleskov Strand, indtægter (i 1.000 kr.) 

Rådighedsbeløb, Indtægter 2018 2019 2020 2021 

Salg af storparcel 19 -8.948    

Indtægter i alt -8.948    

Havdrup Vest  

Udbygningstakten i projektet er jævnfør den besluttede boligudbygningsplan. 

Havdrup Vest udgifter (i 1.000 kr.) 

Rådighedsbeløb, Udgifter 2018 2019 2020 2021 

Havdrup Vest salg af grunde etape 2 400    

Havdrup Vest - grønne arealer 1.075 200 175  

Havdrup Vest kom udlæg tilslutningsbidrag etape 2 1.995    

Havdrup Vest udbud salg og markedsføring 106    

Havdrup Vest - Vejanlæg etape 3  2.224   

Havdrup Vest - vejanlæg etape 6  767   

Havdrup Vest vejanlæg etape 7/8  1.841 512  

Udgifter i alt  3.576 5.032 687  
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Havdrup Vest indtægter (i 1.000 kr.) 

Rådighedsbeløb, Indtægter 2018 2019 2020 2021 

Havdrup Vest salg af grunde etape 2 -2.500    

Havdrup Vest - Salg etape 5 -4.800    

Havdrup Vest kom udlæg tilslutningsbidrag 2 -1.950    

Etablering af fjernvarme i Havdrup Vest, tilslutningsbidrag -4.300    

Indtægter i alt -13.550    

Øvrige udstykninger 

Efter vedtagelse af budget 2017-2020 er muligheder for yderligere indtægter fra grundsalg blevet under-
søgt og der er et uudnyttet potentiale for grundsalg, fortætning og byudvikling. Der er nogle områder, hvor 
grundsalg umiddelbart kan realiseres.  

Der er i budgettet for 2018-2021 udvalgt 2 steder til grundsalg, Børnehave Allé i Havdrup samt Cordozapar-
ken i Strandområdet. 

Øvrige udstykninger udgifter (i 1.000 kr.) 

Øvrige udstykninger, udgifter 2018 2019 2020 2021 

Salg af Børnehave allé 300    

Salg af Cordozaparken 300    

Indtægter i alt 600    

Øvrige udstykninger indtægter (i 1.000 kr.) 

Øvrige udstykninger, Indtægter 2018 2019 2020 2021 

Salg af Børnehave allé -3.500    

Salg af Cordozaparken  -9.000 -9.000  

Indtægter i alt -3.500 -9.000 -9.000  
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Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: 

 2017 2018 

Personskat 24,60 % 24,60 % 

Grundskyld – Landbrugsejendomme 6,15 ‰ 6,15 ‰ 

Grundskyld – Øvrige ejendomme 20,95 ‰ 20,95 ‰ 

Dækningsafgift – Offentlige ejendommens grundværdi 10,475 ‰ 10,475 ‰ 

Dækningsafgift – Offentlige ejendommens forskelsværdi 8,75 ‰ 8,75 ‰ 

Kirkeskat 0,82 % 0,82 % 

Garantiprovision på lån optaget i forsyningsområdet, hvor kommunen stiller garanti   

- Solrød Spildevand A/S og Solrød Fjernvarme 1,0 % 1,0 % 

- Solrød Biogas A/S 1,5 % 1,5 % 

Rottebekæmpelsesgebyr – andel af ejendomsværdien 0,091 ‰ 0,091 ‰ 

 

Inkassogebyrer 2017 2018 

Rykkergebyr for restancer op til 500 kr. 150 150 

Erindrings- og rykkerskrivelser, pr. stk. 250 250 

Rentebetaling for sent indbetalte / udestående fordringer, rente pr. påbegyndt måned 1,0 % 1,0 %* 

Rentebetaling for restance vedrørende ejendomsskat, rente pr. påbegyndt måned 0,5 % 0,5 %* 

 

Diverse 2017 2018 

Bopælsattest, pr. stk. 75 75 

Sundhedskort, pr. stk. 195 200 

ID-kort til unge, pr. stk. 155 155 

Folkeregisteroplysning, pr. stk. 75 75 

Gebyrer for forkerte oplysninger til Det Centrale Personregister   

- Bøde ved anmeldelse af flytning senere end 5 dage – indtil en måned 500 500 

- Bøde ved anmeldelse af flytning senere end en måned efter flytning 1.200 1.200 

 

Taxa 2017 2018 

Førerkort, pr. stk. 102 102 

Hyrevognstilladelse, pr. stk. 1.348 1.348 

Salg af trafikbøger, pr. stk. 70 70 

Ansøgning om tilladelse, pr. stk. 680 680 

 
* Taksterne for renter kendes ikke endnu, de vil først blive afklaret efter vedtagelse af finansloven for 2018.  
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Renovation, inkl. moms – Én familiebolig 2017 2018 

Samlet takst pr. år. 2.816 2.969 

- heraf dagrenovation, pr. år. 1.070 1.114 

- heraf genbrugsplads, pr. år. 761 819 

- heraf farligt affald, pr. år. 83 76 

- heraf administration, pr. år. 325 340 

- heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 474 512 

- heraf glas, papir og pap, pr. år 103 108 

Dagrenovation med kompostrabat, pr. år. 970 1.014 

Dagrenovation med 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 535 557 

Dagrenovation med kompost- og 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 435 457 

Ekstra sæk – dagrenovation pr. år. 1.070 1.114 

 

Renovation, inkl. moms - Sommerhus 2017 2018 

Samlet takst pr. år. 1.679 1.766 

- heraf dagrenovation, pr. år. 642 668 

- heraf genbrugsplads, pr. år. 381 410 

- heraf farligt affald, pr. år. 42 38 

- heraf administration, pr. år. 325 340 

- heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 237 256 

- heraf glas, papir og pap, pr. år 52 54 

Dagrenovation med kompostrabat, pr. år. 567 593 

Dagrenovation med 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 321 334 

Dagrenovation med kompost- og 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 246 259 

Ekstra sæk – dagrenovation pr. år. 642 668 

 

Renovation, inkl. moms – Lejlighed med egen større genbrugsstation 2017 2018 

Samlet takst pr. år. (med container) 1.517 1.590 

Samlet takst pr. år (med sæk) 1.998 2.092 

- heraf dagrenovation, pr. år. (med container) 483 502 

- heraf dagrenovation, pr. år (med sæk) 964 1.004 

- heraf genbrugsplads, pr. år. 381 410 

- heraf farligt affald, pr. år. 83 76 

- heraf administration, pr. år. 325 340 

- heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 142 154 

- heraf glas, papir og pap, pr. år 103 108 
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Renovation, inkl. moms - Lejlighed 2017 2018 

Samlet takst pr. år. (med container)    1.996 2.106 

Samlet takst pr. år. (med sæk)   2.476 2.607 

- heraf dagrenovation, pr. år. (med container)       482 502 

- heraf dagrenovation, pr. år. (med sæk)      962 1.003 

- heraf genbrugsplads, pr. år.       647 696 

- heraf farligt affald, pr. år.         83 76 

- heraf administration, pr. år.       325 340 

- heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år.       356 384 

- heraf glas, papir og pap, pr. år         103 108 

Dagrenovation med 14 dages afhentningsrabat, pr. år.       482 502 

 

Renovation, inkl. moms - Rækkehus 2017 2018 

Samlet takst pr. år. (med container)    2.150 2.268 

Samlet takst pr. år. (med sæk)    2.631 2.769 

- heraf dagrenovation, pr. år. (med container)       589 613 

- heraf dagrenovation, pr. år. (med sæk)    1.070 1.114 

- heraf genbrugsplads, pr. år.       647 696 

- heraf farligt affald, pr. år.         83 76 

- heraf administration, pr. år.       325 340 

- heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år.       403 435 

- heraf glas, papir og pap, pr. år         103 108 

Dagrenovation med kompostrabat, pr. år.    970  1.014 

Dagrenovation med 14 dages afhentningsrabat, pr. år.       535 557 

Dagrenovation med kompost- og 14 dages afhentningsrabat, pr. år.       435 457 

Ekstra sæk – dagrenovation pr. år.    1.069 1.114 

 

Renovation, inkl. moms – Rækkehus med egen større genbrugsstation 2017 2018 

Samlet takst pr. år. (med container)    1.722 1.807 

Samlet takst pr. år. (med sæk)    2.203 2.308 

- heraf dagrenovation pr. år. (med container)       588 613 

- heraf dagrenovation, pr. år. (med sæk)    1.069 1.114 

- heraf genbrugsplads, pr. år.       457 491 

- heraf farligt affald, pr. år.         83 76 

- heraf administration, pr. år.       325 340 

- heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år.       166 179 

- heraf glas, papir og pap, pr. år         103 108 

Dagrenovation med kompostrabat, pr. år.       969 1.014 

Dagrenovation med 14 dages afhentningsrabat, pr. år.       535 557 

Dagrenovation med kompost- og 14 dages afhentningsrabat, pr. år.       435 457 

Ekstra sæk – dagrenovation pr. år. 1.070 1.114 
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Renovation, inkl. moms - Sækkemærker 2017 2018 

Sækkemærke til ekstra dagrenovationssæk pr. stk. 25 25 

Internet ekspeditionsgebyr, pr. stk. 50 50 

 

Renovation, Særgebyr for ekstraordinære opgaver 2017 2018 

Bil med 1 mand pr. påbegyndt time 700 700 

Bil med 2 mand pr. påbegyndt time 1.150 1.150 

 

Renovation, Leje af ladcontainer 2017 2018 

Ladcontainer 5.250 5.250 

Ladcontainer sat ud 12 gange årligt 6.000 6.000 

 

Renovation, inkl. moms - Virksomheder 2017 2018 

- dagrenovation pr. sæk, pr. år 1.070 1.114 

- dagrenovation pr. sæk, 14 dages tømning, pr. år. 535 557 

- administrationsgebyr 442 469 

Adgang til genbrugsplads, pr. bil håndværker   

- pr. bil håndværker 12.323,75 12.324 

- pr. bil øvrige 3.188,75 3.189 

- Klip 231,25 231 

 

Gebyrer for byggesager  2017 2018 

Anmeldelser og byggetilladelser kr. pr. time 576 576 

Øvrig byggesagsbehandling kr. pr. time 576 576 
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Gebyrer for Udtegning af kort, kopier, scanning m.m. 2017 2018 

A4 (210mm x 297mm)   

- Papir kr. pr. stk. 40 40 

- Ekspeditionsgebyr 0 0 

A3 (297mm x 420mm)   

- Papir kr. pr. stk. 150 150 

- Ekspeditionsgebyr 100 100 

A2 (420mm x 594mm)   

- Papir kr. pr. stk. 300 300 

- ekspeditionsgebyr 100 100 

A1 (594mm x 841mm)   

- Papir kr. pr. stk. 600 600 

- Ekspeditionsgebyr 100 100 

Publikationer, kommuneplaner, byplaner og lokalplaner og landsbyregistranter 65 65 

Attester, BBR – ejer/lejemeddelelser,  
oplysninger om matrikel, ejendomsnummer og ejerforhold mm.  pr. stk. 

60 70 

Fysisk eller digital kopi af sagsbilag og tegninger, pr. stk.   

- A4 (210mm x 297mm) 5 5 

- A3 (297mm x 420mm) 10 10 

- Ind scanning A2 (420mm x 594mm) 90 90 

- Ind scanning A1 (594mm x 841mm) 145 145 

- Ind scanning A0 (841mm x 1.189mm) 200 200 

- Ud plotning A2 (420mm x 594mm) 40 40 

- Ud plotning A1 (594mm x 841mm) 65 65 

- Ud plotning A0 (841mm x 1.189mm) 100 100 

- Udlevering af pdf-filer 50 50 
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Familie- og uddannelsesudvalgets område: 

Pasning 2017 2018 

Dagpleje, pr. måned i 11 måneder 2.938 2.985 

Vuggestue, pr. måned i 11 måneder   

- Pasning 3.193 3.188 

- Frokostmåltid 688 678 

Børnehave, pr. måned i 11 måneder   

- Pasning 1/2 dags 841 850 

- Pasning 1/1 dags 1.679 1.699 

- Pasning, Naturbørnehaven 1.679 1.699 

- Frokostmåltid 688 678 

Integreret institution, pr. måned i 11 måneder   

- Pasning 0-2 år 3.193 3.188 

- Pasning 3-5 år 1.679 1.699 

- Frokostmåltid 688 678 

Fritidsordninger   

- SFO (forældrebetalingsandel 65 pct.) 1.771 1.767 

- SFO2 (forældrebetalingsandel 65 pct.) 685 704 

- Ungdomsklub Gratis Gratis 

 

 2017 2018 

Ungdomsskolen   

- Knallertkørekort, pr. stk. 470 470 

Skoler   

- Udlejning af lokaler til privatskoler og foreninger, pr. time 222 227 
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Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område: 

Madpriser 2017 2018 

Visiterede borgere, pr. måltid   

- Hovedret, normal inkl. transport 48,50 48,50 

- Hovedret, diæt inkl. transport 51,50 51,50 

Tilkøb   

- Forret/dessert 13,50 13,50 

- Forret/dessert – diæt 15,50 15,50 

- Smørrebrød, 4 halve stykker 35,00 35,00 

- Smørrebrød – diæt, 4 halve stykker 35,00 35,00 

- Tillæg til smørrebrød ved bestilling uden hovedret 8,50 8,50 

- Råkost 18,50 18,50 

- Energidrik 8,50 8,50 

- Morgenmad 20,50 20,50 

- Dagens kage 26,00 26,00 

- Klar suppe 15,50 15,50 

- Dagens suppe 15,50 15,50 

- Citronfromage 15,50 15,50 

- Frugtgrød med fløde 15,50 15,50 

- Mælkemad 15,50 15,50 

- Øllebrød med fløde 15,50 15,50 

- Gæstemad, hovedret 61,00 61,00 

 

Plejecenteret Christians Have 2017 2018 

Rehabiliteringsophold, pr. døgn   

- Døgnkost 115 118 

- Vask af linned mv. 26 27 

Plejeboliger, pr. måned   

- Vask og leje af linned mv. 250 250 

- Betaling til husholdningskassen i bogruppen 2.600 2.600 

 

Daghjem/Dagcenter 2017 2018 

Kørsel til og fra Daghjem/Dagcenter, pr. måned 351 359 

Leje af lokaler til private foreninger mv., pr. time   

- Stor mødesal 346 354 

- Mødesal 2 252 258 

- Mødesal 3 252 258 

- Maksimal pris pr. dag er 6 gange timetakst   
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Musikskolen1 2017 2018 

Børnemusik   

- Instrumental- eller sangundervisning, 1 elev, 25 min. ugentligt, pr. 3 måneder 1.050 1.0502 

- Instrumental- eller sangundervisning, 1 elev, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder 2.090 2.0902 

- Rytmik for 1-3 årige, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder 500 500 

- Musik for 4-5 årige og 6-7 årige, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder 500 500 

- Rytmisk kor, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder Gratis Gratis 

- Sammenspil for ikke-soloelever, pr. 3 måneder 260 260 

Musik/leg for børn med særlige behov   

- Solo, 25 min. ugentligt, pr. 3 måneder 1.050 1.0502 

- Solo, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder 2.090 2.0902 

- Holdundervisning, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder 720 500 

- Dr. Band, 50 min. ugentligt, pr. uge, pr. hold 440 400 

- Solrød Drummer band, 75 min. ugentligt, pr. 3 måneder 400 400 

- Computer og Musicmaking, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder 330 330 

 

Solrød Svømmehal 2017 2018 

Voksen   

- Morgenbadning, årskort 1.600 1.638 

- Morgenbadning, halvårskort 850 870 

- Morgenbadning, kvartalskort 475 486 

Mandag – fredag 06.30 – 07.00 32 33 

Mandag – onsdag 07.00 – 08.00 22 23 

Tirsdag, torsdag – fredag 07.00 – 09.00 22 23 

Mandag – onsdag 14.00 – 15.00 (pensionist svømning) 15 15 

Mandag – onsdag 15.00 – 16.30 22 23 

Mandag – onsdag 16.30 – 22.00 32 33 

Lørdag – søndag 08.00 – 14.00 32 33 

Mandag – fredag 09.00 – 13.00 (1 voksen + 1 barn i varmtvandsbassin) 42 43 

Mandag – fredag 09.00 – 13.00 (ekstra voksen i varmtvandsbassin) 20 20 

Værdikort, pålydende 600 kr. 500 512 

 

  

                                                      

1 I tilfælde af musiklærerens fravær sker der ingen refusion i forældrebetaling i de to første aflysninger i løbet af en sæson. 

2 For soloundervisning betales desuden 50 kr. for hele sæsonen for dækning af afgift til Copy-Dan for undervisningsmaterialer. Be-

løbet betales som et engangsbeløb sammen med den første rate. 
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Solrød Svømmehal 2017 2018 

Leje af svømmehal, pr. time   

- Udlejning til andre kommuner og privatskoler 850 870 

- Afbudstimer i skoletiden 850 870 

- Udlejning af hele svømmehallen til private 1.265 1.295 

- Udlejning af 25 m. bassin (6 baner – helt bassin) 850 870 

- Udlejning af 25 m. bassin (3 baner – halvt bassin) 455 466 

- Udlejning af baby bassin i skoletid 510 522 

- Udlejning af øvebassin 700 717 

- Livredder 260 266 

 

Øvrige Haller (ekskl. specielarrangementer) 2017 2018 

Solrød Idrætscenter   

- Hal A, pr. time 700 717 

- Hal B, pr. time 500 512 

- Hal C, pr. time 600 614 

- Motionsrum3, pr. time 500 520 

- Øvrige lokaler, pr. time 235 235 

- Udlejning af køkken, pr. dag 550 563 

- Udlejning af køkken, en enkel aften 275 282 

- Opsætning af scene, pr. gang 920 942 

- Opsætninger, pr. stol 10 10 

- Opsætninger, pr. bord 32 33 

- Gaffatape til gulvsammenføjning Materialepris 

Havdrup Idrætscenter   

- Hal 1 og Hal 2, pr. time 590 604 

- Springgrav Hal 2, pr. time (maksimal pris pr. dag er 8 gange timetakst) 600 614 

Jersie Hallen, pr. time 590 604 

Munkekær Hallen, pr. time 500 512 

Udlægning af beskyttelsesgulv, pr. hal 3.675 3.763 

Teknisk servicemedarbejder, pr. time 260 266 

Overnatning i kommunale idrætslokaler, pr. person 30 31 

 

Øvrig udlejning af haller 2017 2018 

Andre institutioner og foreninger   

- Udlejning af borde, pr. stk. 25 26 

- Udlejning af stole, pr. stk. 10 10 

Udlejning Solrød gl. skole   

Solrød gl. skole – udlejning af Festsalen 219 225 

  

                                                      

3 Ved længerevarende lejeforhold kan der indgås konkrete aftaler og individuel prisfastsættelse. 
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Havdrup Idrætscenter 2017 2018 

Udlejning til fester – forsøgsordning   

- Udlejning af Hal 1, pr. time (Max pris 12.000,- pr. arrangement) 1.200 1.229 

 

Bibliotek – Bødetakster 2017 2018 

Voksen   

- Lånetid overskredet 20 20 

- Efter 7 dage 40 41 

- Efter 30 dage 80 82 

- Regning (6 uger) – sendes til opkrævning ved 200 kr. 200 205 

Barn   

- Lånetid overskredet 10 10 

- Efter 7 dage 20 20 

- Efter 30 dage 40 41 

- Regning (6 uger) 75 77 

- Efter 8 uger Opkrævning Opkrævning 

 

Bibliotek – Andet 2017 2018 

Erstatninger – alle afdelinger 
Materialets pris 

+ tillæg for 
klargøring 80,- 

Materialets pris 
+ tillæg for 

klargøring 82,- 

Andet materiale   

- CD og Videobokse, pr. stk. 
Pris for  

genanskaffelse 
Pris for  

genanskaffelse 

- CD-rom mapper, pr. stk. 
Pris for  

genanskaffelse 
Pris for  

genanskaffelse 

- Bilag til håndarbejdsblade mv. 
Pris for  

genanskaffelse 
Pris for  

genanskaffelse 

Påmindelse om frist for aflevering - SMS reminder Gratis Gratis 

Påmindelse om frist for aflevering - E-mail reminder Gratis Gratis 

Fotokopier, pr. stk. 2 2 

Print, pr. stk. 2 2 

Salg af kasserede materialer Efter skøn Efter skøn 

Leje af lokaler til private foreninger mv.    

- Lokale 23, pr. time 252 258 

- Lokale 24, pr. time 252 258 

- Lokale 25 A + B, pr. time 346 373 

- Lokale 25 A, pr. time 252 258 

- Lokale 25 B, pr. time 252 258 

- Maksimal pris pr. dag er 6 gange timetaksten   
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Økonomisk Decentralisering (ØD) 

Institutions-/afdelingslederen er ansvarlig for overholdelse af institutionens/afdelingens samlede budget 
og vedtagne politikker og mål og har fuld disponeringsret over ØD-rammen, i overensstemmelse med 
styringsreglerne for Økonomisk Decentralisering, som kan findes i Principper for Økonomistyring.  

Områder inden for det enkelte ledelsesområde, der er omfattet af Økonomisk Decentralisering (ØD) er 
udskilt til særskilte profitcentre i OPUS (kommunens økonomisystem).  

Der er overførselsadgang fra et budgetår til det næste af eventuel overskud/underskud af institutio-
nens/rådhusets ØD-ramme. Almindelig drift og Lønsummen indgår som en del af ØD-rammen. Det bety-
der, at hvis der bliver ledige stillinger, da vil den frigjorte lønsum forblive som en del af institutionens mid-
ler. Der gives derved mulighed for overførsel fra løn til øvrig drift og omvendt inden for det enkelte bud-
getår og dermed også mellem årene. 

Der kan maksimalt overføres op til 3 % af indeværende års korrigerede driftsbudgetramme på den enkel-
te institution/afdeling. Hvis overskuddet beløbsmæssigt overstiger 3 % tilfalder resten af overskuddet 
kommunens kassebeholdning.  

Underskud, der overstiger 1 % af institutionens /afdelingens ØD-ramme, skal følges op af en handleplan 
med henblik på at skabe balance eller overskud inden udgangen af det følgende regnskabsår. 

Bevillingsniveau 

Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau. Driftsbevillingerne er afgivet som en net-
tobevilling pr. udvalg fordelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og brugerfinansierede områder. 

Definitionen på serviceudgifter, overførselsudgifter samt brugerfinansierede områder følger de definitio-
ner, der er vedtaget af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering, 
visse udgifter til ældreboliger samt refusion vedr. det specialiserede socialområde er udtaget af service-
rammen. Derfor er der en opdeling af serviceudgifter i 2 typer – serviceudgifter inden for rammen og ser-
viceudgifter uden for rammen. 

Bevillingsniveauet for de i budgettet afsatte rådighedsbeløb (budgetbeløb) vedr. anlægsarbejder er lige-
ledes lagt på udvalgsniveau. Anlægsbevillinger kræver Byrådets godkendelse. 

Bevillingsniveauet for finansiering er rent teknisk lagt på det pågældende udvalg, Økonomi- teknik – og 
miljø. Der er dog praksis for, at det er Byrådet, der er bevilligende myndighed.  

Udvalgene kan inden for bevillingen omplacere budgetbeløb fra en konto til en anden, når blot det sam-
lede forbrug ikke overskrider den meddelte bevilling. I dette er inkluderet muligheden for, at bevilge øge-
de udgifter ved øgede indtægter, så længe nettobeløbet er nul. Takstændring kræver Byrådets godken-
delse. 

Udvalgenes nettobevilling er fordelt til budgetansvarlige Institutions- og Afdelingsledere, der er forpligtet 
til at sørge for bevillingsmæssig dækning ved såvel overskridelse af som besparelse på det tildelte bud-
get, dog under iagttagelse af bestemmelserne vedr. Økonomisk Decentralisering (ØD). 
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Nedenfor er angivet de bevillinger, der indgår i budget 2018 og budgetoverslagsårene. 

Mio. kr.  2018 2019 2020 2021 

(faste priser - undtaget finansiering der er løbende priser) 
 

   

1. Drift og refusion 1.219,2 1.238,4 1.244,8 1.253,1 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 219,4 222,4 218,0 219,5 

Serviceudgifter – ramme 219,2 218,8 217,7 219,2 

Serviceudgifter – udenfor ramme 0 0 0 0 

Overførselsudgifter -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Brugerfinansierede områder 0,4 3,8 0,5 0,5 

Familie- og uddannelsesudvalget 379,8 382,8 384,0 382,7 

Serviceudgifter – ramme 378,1 381,1 382,3 381,0 

Serviceudgifter – udenfor ramme -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 

Overførselsudgifter 3,8 3,8 3,8 3,8 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget 619,9 633,1 642,7 650,8 

Serviceudgifter – ramme 327,0 335,7 342,3 349,3 

Serviceudgifter – udenfor ramme 71,9 75,5 77,5 78,6 

Overførselsudgifter 220,8 221,7 222,6 222,7 

2. Anlæg 89,4 72,8 40,4 3,6 

ØU – Skattefinansierede anlæg – andre anlæg 11,4 23,8 18,1 -4,9 

FU – Skattefinansierede anlæg – andre anlæg 33,9 42,6 4,3 7,1 

SU – Skattefinansierede anlæg – andre anlæg 62,5 6,2 21,5 0,6 

ØU – Skattefinansierede anlæg - udstykninger -18,4 0,2 -3,5 0,7 

3. Finansiering (ØU) -1.308,5 -1.341,9 -1.346,1 -1.347,2 

Finansiering, skatter -1.319,2 -1.310,6 -1.372,1 -1.469,8 

Finansiering, tilskud og udligning 63,3 15,6 22,2 85,5 

Finansiering, renter -0,0 -0,0 0,2 0,6 

Finansiering, afdrag på lån 16,6 17,0 17,5 18,0 

Finansiering, øvrige finansforskydninger 38,2 5,5 6,5 7,2 

Finansiering, lånoptagelse -78,4 -7,0 -7,0 -7,0 

Finansiering, likvide aktiver -28,9 -62,4 -13,5 18,3 
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